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rJeogarru

Cilltn iO, OS JOgr;

ogosNin-

io err. pagmas de cor an

la; os Sega estflo nas amis, os Mega
Drive nas vermelhas e os Atari nas pa-

« fa jogo deste gu>a • iiado

individualmenie. ai* >, h3 o ti-

po de |ogo, que pode ser luta, aventu-

ra ou
vfim as avaiiacOes de games

Quanto osdificuldades teen i

cursos grificos e Jj musica ou efei-

tos sonoros As notes da avaltacao s3o

ponios.

Para facllitai a escofha do
o guia da uma clasaificacao

em coma lodos os eler-

jogi

im »esumo de
TMSV '

-

i
-| uques

pam
i

iuperaf di*

dades c aid c vtdaa".

la cada g*

da VIDEO
NEV^.'
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Jogador Com tani

do voce sera i-
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do n

do videogame
8-COIMSOLES

is opcde

14-NIIMTENDO
Os logos e as
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CYBERSPACE, .

VOCE DENTRO

DOJOGO.

£ como se fosse real Voce
fa; os movimentos e um siste-

ma de compulacSo grafica

"cna" assituapfles Emvezda
tela da teve. uma espGcie de

mascara tape os olhos do joga-

dof e o coioca "em outro mun-

do", o mundo da 'realidade

virtual ", como vem sendo de-

fimdo o sistema Cyberspace

desenvolvido pela companhla

amencana Autodesk Inc

Na realidade virtual", ojo-

gador leva seus movimentos

para a tela do video, como
agenie das s'tuacOes cnadas

pelo Cyberspace Com uma ra-

quels, se pga terns com um ua-

reda"o, por exemplo funoo-

namento e este com mascara

e munido de uma pequena to

quete especial, o pgador lica

em frente a tela da teve e de um
sensor. Ele "ve" a bolinha em
terceira dimensao em um visor

deniro da mascara e fa; a pga-
mo se ela reelmente exis-

tisse Seus movrmsntos se

transformam em compulacSo
grahca e ele se sente como
"pane" do pgo
Ha atnda o lapete, em cue a

pessoa se v$ cemmhando
"dentra" da tela, a biccteta,

em cue se pedala parade (a

sensacflo 6 de que se tai um
passeio pelo campo) , e luva, em
que se "toca" e se "manipu-

la" objelos na tela, como tirar

livros de estantes. abnr gave-

tas. entre outros

A mascara e chamada de

"eve-phones" (fones de
que tern um tioo de len-

re para cada oino. dando a sen-

saca"o real de profundidade Os
processadores s3o de 32 bits e

ha sensores magnGticos em di-

versos pontes Aigo que anos

atras serra visto como pura f>c-

c£o cientlfica. mas que hoje a

capaz de mterfenr na realidade

a sua frente sistema, por en-

quanto, na"o esta a venda ao

publico

LOCADORA JA

TEMGAWEDE
5? GERACAO

Mars de 1 000 canuchos di-

ferenies d« vtdeogemes naco-
na>s e importados podem aw
alugados na Dimensao Vkteo,

Game e informatics, pioneira

nesse service A empresa tem

cartuchos de 3V 4.# e 5* ge-

raqoes, e tambem comercalna

e aiuga perrferrcos. como Joys-

luvgs, lapetes, pistola e

ticuios A DimensSo compra.

BITS

i
Com o sistema

,•' ••-r : i -. os
mo vintantoa ox>

jogmdor sSo
lavadoa para
a Ma da tav4.

S
bi

,.*:'-'

.Tot

W'
-&21

\\
*•'•

1
5» s~

vende e troca equipamemos,
consoles e cartuchos de video-

game e da assistenae leemca
Aiem disso, esta criando um
"game dube", onde o a--

do page uma tax a mensal que
•to a Ire's cartuchos se-

a qualquer Estado AJgur'

jas da Dimensao em Sflo Paulo

(SP) rua Santa Virginia 107.

Tatuape, tel 217-7161; av

Afonso Celso. 77 1 . V Ollmpie.

tel 884-8151 e »ua Xav

Toledo. 210. 2* andar. Centro.

tel 363226

m
•-***•

-.T:

Qimens4o: mala de 1.000 canuchos para oa 'gamamamacoa'
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O Laser Scope
to! crimdo /KM
SUA para games
Nintendo e a
actonado pel*
vox da jagador

USER SCOPE, UM ACESSORtO FUTURfSTICO

Las

A primeira impressa"o e de

due se trata de urn daquetes fo-

i usados por pilotos intetga-

aticos de filmes de ficcSo cien-

If ica Mas if ata-se de um aces-

frio criado pela empresa Ko~
ami, dos EUA, denommado
aser Scope, compairvel com

os games Nintendo O formato

e de um lone de ouvido duoio,

com avancado design Do fo

ne esquerdo sai um caboem di-

j a boca. que nada ma is e

do que um microlone Do lado

direito da larga haste que liga os

ones, sat um wisot, que se

oosiciona na attura do olho di-

reito do ;ogador.

Tudo isso 6 para fazer com
que o pgador acione o dispo-

sitive de tiros com a voz (sem
preosar de pistole), tenr

i

otima visibilidade da tela e ain-

da ouca todos os sons em es-

Tereo de alta quahdade, La-

ser Scope pode ser conectado

a inda ao portal il Game Boy da
Nintendo, a aparefhos de som
ou walkman, quando pode ser

usado como um simples fone

de ouvido Seu preco. nos EUA,

e de 40 dolares (Crl 5,8 mil pe-

lo eAmbio oficial do dia 1° de
dezembroK

OS MAIORES SUCESSOS EM VIDEOGAME

Game Gear, um portati)

que process* at* 4.096
cores a que }a esta

chegando ao Braaii.

Brasfl

Super Mario Bros 3

Ninja Ga*den II

Batman

Teenage Mutant Nin[a Turtles

Top Gun II

Double Dragon !l - The Revenge

Target Renegade

Super Contra

Robocop

Estados Unidos

Super Mario Bro

2 Batman

Super Mario Bross. 2

4 Mega Mai

Q Zelda fl - The Adventure of Link

Q Tetris

7 The Legend of Zelda

8 Teenage Mutant Nmia Turtles

3 Tecrno Bowl

Wrath of Black Mama 1Q Shadowgate

Fome: Brasii - ptsquni rev nit* Garrow ; EUA - revifta Nintendo Power

SEGAWNCA
INCRIVEl

GAME GEAR

Na recente Tok» Toy Fair

iMostra de Brmquedos de T6-

quiol, a Sega apresentou ao pu-

blico um jogo muito esperado.

•E o portaM Game Gear, que
processa at* 4.096 cores na le-

finha. novo )ogo j£ tern diver-

sos cartuchos disponfveis no
mereado japortes Super Mona-
co GP. Columns, Pengo los pri-

meiros a serem lancados, em
seternbro deste ano), Untitled

RPG, Wonder Boy. Maze
Syndrome, G-Loc e. a panir de
Janeiro. Baseball Esse portdiil

da Sega e mesrno incrementa-
do e loz diversos opcionais.

como um cabo que permite que
oito pessoas joguem juntas F_s-

baniando versatilioade, o apa-

relho — cuio preco m^dio e
T30doiares<Crt 18,8 mil pelo
dm bio oficial do dia 1 ° de de-

roj - tern ainda adapta-
dores para televisSo, VHRUHP
e equipamenios de audio e vi-

deo Tudo para concorrer com
o portdt'i da Nintendo o Game
Boy

ViDEO NEWS GAME - 5
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MINI GAME.
PORTATIL

BRASILEIRO

Para quern pflo pode fear

IS nao

sciucao sao os games
No Brasil.. ales sAo vendi-

'mo noma de Mini Game
9 Tec Toy

Esses logos de botso tem os
mesmos logos do Master

MS. edaroi

e possuem efeitos sonoros —
que o jogador escolhe se utili-

rara" ou nSo Sfmplesmcnle aper-

tando o botfo "som" A tela e

de ci quido com reliefer

colondo e, para os esqu--

•itema especia

romaticamanie o jogo

5 minutos sem uso, o que
economize as duas pilbas que
os alimenrarn

campeOes na tela

:jmbinac3o videogame-

esporxe atinge dfversas moda
idades Sem duvida, 6 um bom
negooo para ambes as partes.

ja que os escoinidos sao Dem
para cedeiem seus no-

nnes. Alguns exemplos de es

oortistas que tern sous nomes
esiampados nos cartucnos Mi-

ke Tyson e sou aJgoz James
"Buster" Douq
nai Tambem foi derrubadol. no

boxe, Joe Montana, no tutebol

americano; Pat Riley, no bas-

quete; Michael Andrei! >.

r

tomobihsmo. Tommy Lasorda.

no beisaboi. Arnold Palmer e

jus. no golfe A on
nbSrn annge atores por

plo. os ja manjados
one (flamdo e

Rocky! 3 Arnold Schwar

ger (O Vngador do Futuro), e

mats recentemente. Tom Crui

so, estrela do
ca*o Top Gun e Days of Thun
dec. sobre corridas de carros

A tend£nc<a 6 aumen tar nu

mero de esportistas e atores la

mosos nos cartucnos. gerat

menie adando nomas as con
' is ou filmes.

GAMEMAI:

RENDE

BILHOES

A "jrrvasao" [appnesa nos

Estados Unidos na Area

deogames se consol'do i

consoles tin tan •

Nintendo 1851 e da Sega (87)

cada an

conirj

le sogunda ge

is novida-

das fancadas pelos laponeses
sacudiram QSe
eniie Nintendo e Sega nc

actrrou amda ma^ a tula pelo

domi'- /-.dial

Porerr • ou

80% de participate; em 1989.

quando vendeu aigo pro-

20 milhdes de consoles e

a maioria

Pes '

I amenca
leo Games A Computer

Entertainment mostM
exrstem, bas»camente, tres per-

fis da usuarios de logos eietro-

nicos. A materia — 51% —
curte masmo os videogames

Pouco ma ;ada desse

pessoal esta na taut a em
e 1 S anos de tdade E uma con*

sideravel parte — um em cada
quairo pgadores — tem de 26

a 40 anos. Ja

rj

i ico tem mais de 26 anos

e rerida anuai de 20 mil a 60 mil

dOlares A terceira fai*a. que

:o total, e a dos
5 megagamers

pessH -ide todos

insjogoseleiro-

32 BITS7

ram boato s no r

.-no segundo o

pflo um Sega
Japro do atuai Sega

chag, iq

«

i -me

»s Pelo que
be at£ agora, isso

.gao m
hd di uma

cao

IANCAMENTO

Ao pj :ai de2& mil ie-

nes 1166 d6lares ou Crl 24
mil pelo c

1? de dezembro). a Nml
lancou em novembro no Jap3o
seu esperado videogame de 16

) Super Famlcom SFX
como foi batizado, -

do ptojetado h

ieEs
mas amda n5o

ha pn

acontaca Os i logos

lancad :sseconsotesdo

Super Mario 4, ZetC

ball e Dragon Ply Para

a expect at *va e de que 5

novo Jogo a cada mes Super

Famicom. que n5o 6 compati-

vel com o console

processa ate 52 mil cor^ b

te dos ci

6 VIDEO NEWS GAME



Jordan vs. Bird one on on«.

preo-v
•

nSo
logo

comprovcHj a poputandade da

:n urn

;6pias Os lot;

computodor & per
- deverBoestar pn

no primeiro semesire cl

que vern Sempre com a rnar-

ca pessoal de Jordan, garante

NEO-GEO, A 5? GERACAO

tineas, oqua v

Neo-Geo
rjnho "pfi.'

o que da boa esiabii'da-

dt? -V< AsdO
rentes,

' a o Nan

360 dor,-'

is )A comecann a c^egar ao

.C\<v
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IN F O R M A T 1 C A

A MAIS NOVA LOCADORA

DE VIDEO E CARTUCHOS

VI VIDEO GAMES DA
ZONA NORTE

COMPkA £ VENDA

DE MICROS NOVOS E USADOS

ESPECIAL1DADE EM

AUDIO ViDEOINFORMATlCA

R. Dr. C«t«r, 71

Proximo ao metro Santana

Tel.: (011) 267-3581 950-8148

ABERTA ATE AS 2Q:00HS

DE 2t A SABADO

TRAGAESTEANUNCIO
E GANHE UMA INSCRIQAO

TRANSCODIFICACAO

NINTENDO

ATARI- SEGA

ENA

Ilr_1 1117*1 II k. .J ,mT JVIR
ui nm mi - • ii fii m :%\ suii
MK"M "'I m iS'JM M "«L* Jfl

i i
I n M i r I

i

1 n 1 1

1

VIDEO & CAMERAS
WTtOi e Traiiscodifii\u <>>-

Para: Video

Video Cwaiietcfl

fefflOEIi

Rua Sla. Kfa&nia, 295
2." Andar - Conjuntu 209

FONE: (Oil) 221-4238



3.° geracao de

games chega para

agitar a telinha

Conhega todas as opcoes

dos sistemas Nintendo e
Sega com incriveis

acessorios para jogar

Num mundc distante. muito estranho.

uma prmcesa esta presa em um casielo e

txecisa ser libertada depots de muitas "bri-

gas Ou. em uma emoaonante
v«agem e&pacial e nocessar n 10-

dos os iipos de naves que o atacam Uma
pistoJa de raio laser pode B* «ct-

lente aliada. e por vaies al6 se irfinsfor-

mar em um rifle, evitando, oor exem-
pJo.que ladrdes assaiiem um banco Esias

sic Fas lantasias que a

cht- .
icao

entro de casa E, pora salvar

prteat pelo espapo. correr de

l ou molo ou mesmo combaw todos

os npos de
i

nJo £ precise set

super -ner 6' Basta ter habildade e treinar

jartiopar desias aveniurase so tet

B



um videogame (o console, um apart

gado a TV), os jogos e um bom apareiho

dc televisAo a cores Depots dos videoga-

me 2? geracfies - dos qua* o
1 Of sucesso (oram os Alan — os de 3*

geracJo comecaram a chegar ao Bras«i a

pa '989, pnmeiro a ser

jonalizado foi o Dyoavision ||, da Dyna-

com Ai, uma nova odiavra magica che-

v: Nintendo

Os mutlos consoles que osarn q

Nintendo Uderamo mercado m».

n 80% de pariicipacao No Brasit es-

t3o represen fades pelo Dynavis»on n.

Phantom System. Top Game. Hi-Top Ga-
me e Bit System Ha tambem o systems
Sega, unlizado pe'a Mast-: Os
do«s sistemas (Nintendo e Sega) s3o de 3"

gerac3o e e facil engender o sucesso os

pgos passaram a ser mais ageis e com m-
ifdez de imagem muito maior que os de 2*

geracao Unlearn um grande numero de
"pixels" icada pomo que forma o dese
nho na tela) e podem ser orogramados
com ate 64 cores Alem disso exrslerr

canais independents de som. Os fogos
possuem. emflo. alem dos ru»dos carac

ncos, muscas de acSo que variam de
acordo com os obstacufos venados ou o

< do logador

responsavel po* isso. ciaio. 6 um
microprocessador o "cerebro" do
deogame mic/oprocessarjor e um pe-

mponenie, o "chip", que co-

manda todas as operacoes do videogame
como um computadot Utiltfado desde os

Para que as cenas e a ac3o aconteqam
na tela da TV, e o jogador mterfira nelas.

hi todo um esquems tecmco. Os conso-

les com tecno'ogia Nintendo utilizam

microprocessador da marca Motorola ou
aiente, o 6502, de 8 bits lumdade de

memdria de um computador) igual ao uti-

hzado peios computadores norte-

os Apple Para quern gosta a^

formacoes i^cn.cas, a resolucSo grdt"

de 256 x 240 "pixels" «a divisSo dos pon-

tes da tela do TV), e os jogos tern ate qua-

tro megabytes de memdna (capacidade de
armazenamento de inform acoesl

Eastern do«s padrdes de Nintendo *

ViDEO NEWS GAME ft



A Nintendo tern

consoles nos
pmdr&es japones
(acima) e americano
(so Iado), com
microprocesssdot
Motorola da 6 bits.

O Bit System possvi
pistols "lasm a opfAo da
controfe asm fios

amencanoe o japones, Na prated, a dife

renca basica emre ales 6 o encaixe dos

cartuchos dos pgos sistema amenca-

no Ul jchos com conectores de 72

pinos, enquanto que nos consoles do Nin-

tendo japones existem 60 pinos Mas e

possivei a utilizacSo de togos dos dots sis

temas em quaiquer console (americano ou

lapones) atrsves do uso de adaptadores

que >,& eslao no marcado brasileiro

Exrs1e a possibihdi! rarer con-

soles da marca Nintendo Ijapones ou ame-

ricano) da Zona Franca de ManauS IAM>

ou do Exterior, como o Paraguai ou Mia-

mi lEUAt Mas pode surgir um problema

tecnico: seo console nUo for desnnado ao

mercado brasileiro qua usa o sistema de
cgr PAL-M nos televisotes, o pgo ficaem

oreto e branco, jd que o sistema usado nos

EUA e JapSo, por e*emplo. 6 NTSC. £

possivei urns wanscodificacao ladapiar o

ie cores NTSC para o brasileiro

PALM), so que eta pode frcar um pouco
cara. n3o valendo muiio a pena Quanlo

aos togos (cartuchosl vmdos do Paraguai,

ou EUA, aparecem em car sem quaiquer

problema desde que o console iransmiia

em PAL-M
Os car tuc nos Nrntendo ongmais podem

ter apenas um jogo, com granoe st

cacao de alternatives de logaoas. cores e

recur 505 Mas eastern cartuchos com di-

versos logos podendo chegar a 32 < para

Nintendo americano) ou ate a 76 jogos di-

ferenies para o Nintendo japones! Ou se

ia. em um unco cartucho o jogador tera,

reaimenie. muitas alternatives para se di-

la que equates com grande

ntimero de pgos trazem cenanos e as ve-

zes altematrvas de jogadas e fases ma»?

sirnpJes Quanto ao preqo existem pgos
tao softsi'cados e complexes que acabam
cusianio, por vezes. rnais caros que um
console

No Brasii estes sflo os consoles dispo

nrveis para Nintendo:

Bit System — Utiliaa o padrSo Ninten

do amencano e 6 produzldo pela Dismac
Possui sistema para se colocar o cartucho

semelhante ao dos videocassetes — a li-

a dentre do console, piotegida con

t
fa danos E c -nais que
oferece controles sem ftos< que operam
por sistema de contro;e remote, lacilitan-

do a movjmentar;3o dos jogadores Tern

pistole laser, que pode ser comprada a

pane

10 VIDEO NEWS GAME



Dynavision II - Padrflo Nintendo japo-

nes, fabricado pela Dynacom Tern "joys

(controls tipo baslSo) anatdmicos
de preosao. Como acessdrio pode ser co-

neciada tambam uma pistola "laser", uti-

lizada em alguns logos Tem tambem \a-

gos am ties dtmensCes, para 05 quats sdo

utilizados dculos especiais — com lentes

vermelhas a verdes, bastante sirnplos e

ue sao dados como brinde na compre do
ariucho de 3* dimensSo O console vem

urn uma maleta pJastica. com espaco su-

hciente para os controls e

oortud

Hi-Top Game — Padrao Nintendo ame-
ncano. fabricado pela Milmar Possui

'•joysticks'' de preeisao, Oferece como op-

tional a pistola laser

Phantom System - PadrSo Nintendo

amencano, labrtcado pela Gradient© Os
comroles sflo anatomicos e precisos. Co-

mo opcional pode ser conectada lambem
Q h Miih/ada em atguns

logos

Top Game VG 9000 — PadrSo Nintendo
amencano e ^apones, tabncado pela QC E

A principal caracterislica deste console e

o Double System I "Statema duplo") que
o toma compatlvel cam os dois tipos do
artuchos Ifapones e americano). Ha dois

anectores de eneaixe de jogos. eliminan-

j assim, a necessidade de qualquef adap-

lador converger de tansao 1110-220

volts) e embuttdo no aparelho, slim man-
mho" normalmenie liga-

da na (omada. Tambem tern como opcio-

nal a pistola laser, para os jogos em qua
ela for necessaria

Dynavision It: pistola laser"
(acima) e control* do tipo joysticks anatdmico

O console Hi-Top Game
tambem cortta com pistola

"lamer" como um opcional Phantom System: controt&n
de design avancado. pistole

opcional a padrao Nintendo americano

No Brasil ha pouco tempo, o Master

System, fabricado pela Tec Toy, lancado

em outubro de 1 989, e o umco videoga-

rre nacional a utiitzar a tecnologio Sega.
Mesmo usando um sistema difBrente. o
Sega tambem £ de 3* y- mn jogos

bastante emocionanies Na memoria do
Master System ja vam tris logos (Hung
On, Safari Hunt e Labiunto) e ate final de
1 990 existiarn 54 logos diferantes e varios

acessdnos O fabrrcante promete para

1991 novos acessdnos e novos jogos.

Tecnlcamente, o console do Master uii-

hia um microprocessador Z-BO. tambam
de 8 bits (o mesmo dos rrncrocomputado * 3

VIDEO NEWS GAME 11



Top Game V6 9000:
control* simples
(mclmmf a sistemm

que torn* o console
compaUvef com os
padroes Nintendo

/aponAs 9
amertcsno.

Master System: represemante do
alstemm Sega no Brasil que

conta com pistols Light Phaser e
oculos para simular a 3?

dimanaao em alguns logos

t©s da llnha MSX). e devido a isso n3o ha

compatibiddade entre os sistemas Sega e

Nintendo Tem iftwslucao de 256 * 192

"pixels" e jogos de ate quatro mega de

memo* la Como o Nintendo. 64 cores s5o

programadas na tela da TV e eastern ties

canais de audio para musicas e efeitos so-

nnros Na prAtica, devido a questfles I6c-

nicas. o cartucho de jogo do Waster so ser-

ve nele rnesmo.

Como acessonos o Master Svstem ofe-

rece a ptstola Light Phaser que tern cabo

de 2,4 m de comprimento e precisSo de

1 "piKel", ou seia, nem um mosquit

capa se o jogadar tiver boa pont, i

bom estSo dispontveis os oculos, 3-D, pa-

ra simular a 3." d»mens5o em jogos espe-

clficos E, finalmenie. oRa< 'ogo

rApido"), que f32 com que a veloctdadedo

jogo aumente. assim como a lorce do jo

gador, independente de se usar o CQi

ie ou a pistola

A UNGUAGEM DO
VIDEOGAME

Apple tpronuncia-se"&pou i

- Geneticamente. raterese

aos computadores dp 8 bits

prodvudos pels empresa norte-

arrwrtcana do mvsmo nome.
como o Apple it plus e o Apple

i Apple Corporation

bem produi os computadores
uhde 16 e 32

Atari - Videogame de segun

da geracSo. produndo origmat-

mente pets empresa m
amencana Atari Corp fot o
grande sucesso da decade de
80 *. par isso mesmp tcrnou

se bastanm dOundtdo peio man-

do todo

Bit - Urndade de memoria
Stmpftftcando, & o manor aspa-

c& possivei de erniazerwnento

de informacdes em um
computador

Bonus — $6o ponto$ e*ir*s qvtt

um jogador de videogame con
segue ao reaHiat determined*

mmnoora. (acanha ou teste

Bvte iptonuncv-se "baitv

con/unto de 8 tuts Na pra

Uca, uma mstrucjto quaiquer da-

da a um mtcroptocesi

,

ocupa dots contunfus do 8 tits.

ou 2 bytes

Cartucho £ o jogo propria

mente dito Tecnicememe. o
cartucho contem o programs
que sera i/do e ptocessado pe-

io videogame
Chip - £ um componente ele-

oque. do tamanhoapio-
ximado de uma borracha esco-

tar paquena. pode amvumtar
um grande numero de tnit-

c&BSOU substiluir muttcs orcuh
fos ekftrdnnnos O material que

• possh/ete' o tft

6 suas "liQdcQes internas sSo
microscdpicas

Console - £ o aparefho de vh

Omogame em si. que cc*no

mcroprocessador que. at:

as mtormacoes dos cariucoos,

okGcvtj as tuncoes dos fogos

Fase — mesmc que estagio

t el Cads uma das partes

de um jogo que devem s*r

tupttaot

Joystick - Conl/ole em forma

de bast&o usado para movsven
tar o oOfew ou figure na tela A

\o pata or -ina o
bastSo cotresponde d uma dire-

cSo dada ao obfeto Tmt rncor -

potado outtos botoes, para con-

froie de tiros, saltos

Kilobyte iptonunc>a'Se quHao

Mil bytes rVer bit e

Mega mesrno que-

gabyte (pronunciase "me
gabaite

'

' I Um m»lh3o de bytes

iver bit e b

Mictoprocessador - f o "c4-

rebro' do videogame No ton-

do, eo component* cseat de
das e$ mtormacoes e *ns

trucoei conbdas no cartucho e

transforms -las de ecordo com o
Oesempenho do logador
Nintendo - Empresa que cnou

ieogames Nintendo

seados no micropfocessador

6502. de 8 bits, o masm. i

zadopelos compoiadorea da It-

Nfvet - Vet Fasa.

Pixel tpronuncia -se ' "ptcsel

'

7
- mesmo que dot £ ca-

de um dos pontmnos qua se
acendem (ou nSoi na tela do

formando a imagem do.
, gt

Resduced gra fica - £ a qvan

.

ttdade de pixel-

to, E dad* psio numero de ttnhas

newdecotunna Examplo
256x240 - 256 ttnhaspor 240
cohjnaa

Sega — £moresa faponesa que

cnou oststems Sega para video-

games da 8 bits. uUtfando o rm

cxoprocessodor Z-80 to rnesmo
items MS

\2 VIDEO NEWS GAME



A 2? geracao de videogames, d padrdo
Alan, chegou ao Brasil 19B3. sendo que
o pnmeiro console nacionalizado kn lan-

cado peJa ernpresa Miimar: o console Dae-
tar que. para a epoca, trazia myites novi-

dades Grande variedado de jogos . ale oi*

to cores na tela e urn canal mdependente
de som, para a reproduce dos eteiios 80-

•„ eram algumas delas

Embora com menor qualidade gralica e
recursos queos "games" de 3* geracao
[Nintendo e Sega), os consoles Atari re-

surgem no mercado, reanimados pela re-

cente "febre" provocada pela mvasar. da

nova tecnologia E motivo e bem sim

pies seu batxo custo em reiacao aos so

j-.jos Sega e Nintendo e I gran

nedade de jogos em cartaz S§0 m
200 tituios a dispos'cfio do uauarii

cartuchos que contem dots, quatro e ate

o<lo jogos

Alem do console da Miimar, esiao d«s

Dnh/ets no mercado os consoles Atari

2600S, fabticado pela Polyvox e o Super
Game, da CCE. esie ja na sua segunda vet-

sSo, manor e com um visual mais airann

te. Todos eles sflo con * orn os car

tuchos Atari, que oferecem rnuitos jogos

rie wtfBo

As caracterisiicas dosses tres cor.

s9o bastantesemeihantes Todos eles po-

dem ser coneciados a quatquei aparelho

ite TV, coiondo ou preto e branco. nos ca-

nais 2 ou 3 Funcionam em 1 10 ou 220
volts e possuem tecla "Difficulty* T'dil.

culdade'l, que posstbiltta dots nivets de di-

ficuldade. quan'do o cariucho olerecer este

recurso Os jogos sdo controlados por

1
1 :ks' ,

que possuem tamtam um bo-

l3o de tiro, •

Ateri 2500$
(eeima) o

Super Game
(abaiKo). dots
cevwotap de

2,* gerweto que
eindm iazem

sucesso
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KUI1LI5
UIDED

LEVI PARA CASA O
QUE HA DE MAIS

NOVO NO MERCADO
DE GAMES

LOCACAO DE GAMES
+ DE 300 JOGOS

(NINTENDO - DYNAVfSION -

MASTER SISTEM - PHANTON)

PL ag&

LOCAQAO DE FITAS

ACERVO DE 4000 FITAS

SELADAS

(1551115
UIDED

HORARIO; Seg. a Sab - 10:00 as
22:00 hs Oom. e
Ferlados - 10:00 6s
20:00hs

ENDEREQOS: Dr: Amanclo de
Carvalho, 308 - Soo
Paulo - S,P. - Tel:

544-1449

R. Sena Madureira, 536
CEP: 04021 Sao Paulo- SP
Tel: (011) 570-8734



SISTEMA NINTENDO!

SUPER MARIO BROSS.3

TIPO
AVENTURA

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS •••••

MUSICA/EFEJTOS •••••
CLASSIFICACAO * * * • •

Remo dos Cogumelos esta em perigo: o malfgno Bowser
e seus sete filhos lonnararn corla dos oilo mundos desta lantas-

lica terra aprisonando toaa a familia reai e iranslormando to-

dos os seus membros em animais E so Mario e seu irmao Lui-

gt se for selecioriada a opc£o para Gois jogadores poderao
Ffustmr o diabdlico piano do vilao. devolvendo aos verdadelros

donos o Reino

Super Mario Bross 3 Iem una novrdade um mapa de cada
mundo. o que tacilita o percurso ate o casteto para o salvamento.

Sao ao todo orto mapas. um para cada mundo a Terra Grama
da, a Terra Oeserta, a Terra da Agua, a Terra Giganie. a TerTa

do Cau, a Terra do Gelo, a Terra dos Canos e a mais pengosa:
a Terra da Escurioao

Nesle mapa Mario deve escolhe* um caminbo ate o casteto

real, parftapando das "Action Scenes'
,
que sao as fases obr>

gatorias de cada mundo Ao final de cada 'Action Scene". Mano
pega uma carta Tres cartas valem um Mario extra Ha tambem
um teste especial (o quadradinho da carta-espada). se Mario

luntar uma figura fftor cogumeJo ou estrefa) lambem ganhara
Marios extras (no mfnimo tres. dependendo da figura) Para es-

capar de todos os desahos. Mano tern vanes ahados: o Super
Cogumelo. que o transforma em Super Mano, a Super FoJha.

que ine da uma cauda (o botao ' B" tez com que ete de golpes

com essa cauda) e a EsireJa, que Ihe da :nvisbilidade por qum-
ze segundos, sac aiguns deles

Mario pode passar para tras do cenano e nao sec atmgido.

Sempre que houver um bloco branco, suba nele e ajoelhe por

cerca de cmco segundos Na Terra da Agua, "Action Scene"
9, Mano pode ficar mvisfve!: pnmeiro va ate o segunoo cano,

once na um bloco branco. Passe para Tras do cenano e corra

rapido em direcao ao cano (cuidado; as balas ainde podem a

certa-lo) ficando mvisivel. As bothasna tela mdicam onde Mario

esta A invisibtlidade valera apenas para este Mundo
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NINJA GAIDEN II:

THE DARK SWORD OF CHAOS

TIPO
LUTA MARCIAL

DlFiCULDADE:
QRAF1C0S:

MUSICA/EFEiTOS
CLASSfFlCAQAO * ••••

JA se passou um ano da latidca luta entre o terrivel Jaquio

e o mnja Ryu Hayabusa Mas, quando todos pensam que o mal

se acabou. Ashtar. o senhor das Trevas — que secfeiamente
controls Jaquio — volta para se apoderar da espada nep/a do
caos, com a qual pretende abnr o Portal das Trevas Se fiver

sucesso, o pesadefo voitara para rodos os hornens Cabe a vo-

ce, na pessoa de Ryu impedi-lo.

Ryu deve primeiro libertar Irene Lew, uma agenie da CIA. que
o ajudara na missao. Irene esia em poder de um dos monstros
ae Ashlar, na estagio 3-3. Mas muita acflo sera necessana ale

o confronto direto com ele

Como um autenlico guerreiro n-nja. Ryu fern vanos poderes.

que sad adquiridos durante o jogo Para isso, use a espada para

estourar os baloes vermefhos denlro de alguns deles voce en

contrara o poder da sombra (o srmbolo nmja vermelho), vidas

extras (o simbolo ntnja azul}, armas e ale um escudo de inven-

cibil«dade (o sfmbolo com ires bolas de fogo). entre ouiros

No estagio 1-1. voce enfrenta Dando, um monslro especia-

lista na lula corpora]. Para venc£-lo sem perder 'area acerte-o

v&nas vezes com a espada Antes que ele o ataque, corra para

uma das paredes e salte, prendendo-se a era no alto Pule, en-

tao, por oma do monslro e volte a ataca-lo Reptta esta opera-

cao ate destruMo.

No estagio 3-3, voce deve entrentar Baron Spider para hber-

tar Irene Ele esta numa salidncia e lancara sobre voce ternVeis

aranhas gigantes. Use o poder da sombra: enquanto sua som-
bra (que nSo e nunca atingida) acerta o mirrvgo. voce" se posi-

ciona mats abaixo, em local quase seguro — e precise esca-

par das aranhas.

No estagio 4-2. voce pode conseguir vanas vidas exiras Na
ultima tela deste estagio, drvidida em duas bordas. vcc& deve

if para o degrau e deixar-se acenar oeio monslro. Isso o
coloca na borda onde ha uma vida; suba a escada de mao pa-

ra a tela antenor Eniao. volte pela escada e repila este proce

dimenio para cada vida -



ISISTEMA NINTENDO!
TOP GUN II

TIPO
BATALHA AEREA

dificuldaoe •••

grAficos
MUSlCA/EFEIfOS ••••

CLASSIFICAQAO * • * • *

Voce e um Maverick, piioto da tropa de
elite da foxca aerea norte-amencana no co-

mando de um avancado caca supefson»-

co E, como um verdaoe«ro as. devera rea

lizar manobras como "kxpngs". paralusos

e voar de cabeca para baixo para escapar

dos nrrngos Umou dojspgado-

res podem cumpnr missfles para a aera
nautca (sao tres ao todo) on disputar bata-

contra oulio caca, conlrolado pelo

compuiador ou pelo outro jogador t pos
s/vel. ainda. escoiher os mi'sseis que equi

parao a aeronave
As U'Cas para todas as modahdades sao

as mesmss a regra e nao ficar paiado, po<s

as&m voce sera um aJvo fac«l. Detecte a

aproKimacao do mimigo pelo radar e fuia

dele, reahzando manobras e aesvios Nao
desoerdice iiros: seus misseis sao limitation

Desenvdva habilidade para enquadrar o

go na sua aica de nwa e, so entflo. dte-

pare

_LJ

ROBOCOP
TIPO

DIFICULDAOE •••

grAficos •••••

musica€feuos ••••

classificaqao • * * *

Para comoaier os cnrnmosos de Detroit

(EUA). uma empresa. a O.C.P . devolveu

la urn poircial assassinado. usando seu

cocpa e dolandc-o de cefebro e membros
eiefronjcos Assam nasceu Robccop Impie-

doso com ma/gmais. ha apenas uma res-

incao em sua programacao. a Diretiva 4,

que o impede de atacar membros da

O.C.P

Seis missoes serao apresentadas a Ro-

bocop. mas o objetivo final 6 deslruir Dick

Jones o vice-pres»dente da O.C.P. Jones

jssassino de um policial o mesmo
que agora lot Iranslormado no Robccop

i odante pegar lodas as armas que
aparecerem Voic£ podera trocar as armas

que pegou aperiando a tecla "Select" Pe-

gue tambem as unidades de energia. pos
para conduir as missdes 6 necess^no es-

tar com torca total Nas ruas. cuidado com
as lanejas sempre ha um bandido par I

rar pel'as costas Para derrotar o ED-209
robd guarda de Jones (missoes 4 e 6) so

ha um mete agache e alire no ponto ver

Oe



BATMAN
TIPO

LUTA^AVENTURA

DIFICULDADE ••••

GRAFICOS •••••

MUSJCA^tFEITOS •••
|

CLASSIFICACAO. * • * • #

cenano e sinistra uma industry quimi

ca, em Golhan City, com grandes tanques

de produlos perigosos. geradores eteircos
de alta tensao e — e claro, muitos mimigas

Fo a> que, tempos atras, urn malfetTor caru

num desses Tanques e se transformou no

Dior irvmigo de GotKan o Connga Agora,

eie domina a cidade com uma terrivei on-

da de cnmes E so Batman podera entrar

na induslna e denota-lo

Mas ricio sem antes enirenta* nmjas. ca
nh6es e outxas armadilhas E , no moo, con-

lara apenas com seus punhos Armas co-

mo o baFbumerangue serao conquistadas

de acordo com os pontos oblidos

Para se cftegar ao final de cada uma das
5 lases 6 necessano estar com a energta

plena Importanle tambem e aprender a
tecnica de escatar, po»s ela sera utii em to-

das as lases. ajudando a cottar ca-

Com o controle de direcao e a tecla A"
simullaneamente faca Batman pular e se

agarrar de uma parede a ouira, em zigue-

zague"

DOUBLE
DRAGON II

TIPO
LUTA

DIFICULDADE •••
GRAFICOS

MUSICA/EFEITOS •••

CLASSIFICACAC. • * * *

Billy e Jimmy Lee das irmaos, lulam jun-

tos para resgatar Marian uma amiga Ela

foi sequestrada peb malefico Shadow Boss
Depots de vence-lo. ao fim de 9 fases. os

dois irmaos lutarao entre si para d'Sputar

r de Manan Mas isso sO no caso de
dots pgadores Se apenas urn est vet jo-

gando {Billy), basla vencef o chefe

Uma boa dica para se cnegar ao final e
comecar com ate oiio vidas Para tsso, jo-

guo sozmho. mas setecione a opcao de
dois jogadores Logo na primeira tela, ma-

te seus immigos e depois mate tambem
Jimmy, ganhando suas quatro vidas

Paraconseguu /' (opgobeiei
ncia da fase em que voce parou), lao logo

apareca "Game Over" pressione no con-

trole \. a se<iuencia frente — direrta - tr&§

- esquerdj 9 Nas fases 7, 8 e
9. a sequencia e ouTra e deve ser d'gitada

no controle 2 A — A — B— B — tras —
Irenle — direita - esquerda

r iin t *** M^jMie n

"tS

\m11
nma



[SISTEMA NINTENDO!
WRATH OF BLACK
MANTA

I
TIPO: LUTA MARCtAL

DlFtCULDADE •••
GRAFICOS *•*

MUSICA/EFEITOS •••

CLASSIFICA^AO * # * *

Nova York, nos Estedos Unidos. esta em
I alerta cr(ancas estao desaparecendo mis-

tenosamente Pais ja nao se sentem segu-

ros e irancam seus fiihos em casa. E nao

e para menos: a poJicia e o F81 ainda nao

tfim nenhuma pota dos desapareamentos,

So que uma das cnancas desapareadas,

uma aprendiz de artes marciars. oeixou

uma pista para seu mestre tamos seques-

Irados e estamos presos perto da grande

cachoeira" mestre nao hesita e convo-

ca Black Manta, urn expert em artes mar
ciais. para resolver o caso E quando voce

I
entra em cena

No moo do jogo, voce pode escottoer en-

I Ire quatro poderes para desrruir seus omi-

gos. Escdha o poder da sombra (the art

of the shadow"). Ele sera util para matar o

monstro do final da lase Aperle "A" e. corn

o auxllto de sua sombra. acerte o monsiro

|
na cabeca
Na segunda fase, mate lodos as immigos

Idas asas delta Para fugir. agane-se em
una deias voce passara de lase *'voando'

'

.iJLii.iJli

teenage mutant
Ininjaturtles

UlPO LUTA MARCIAL

DIFICUI^DAOE •••••
GRAFICOS ••••

MUSICA/EFEITOS •»•
CLASSIFICAQAO # • * • •

Voce e uma lartaruga ninja. que, devido

a uma mutacao geoetica se tornou quase

humana e (era" nas artes marciais. Outra

caracteristica curiosa seu alimento bastco

e. pizza! Seu obfetivo e o resgate da ami

|
ga humana April, que loi sequesirada-

Durante as quatro longas fases. voce de-

ve alimentar sua lartaruga mutante com pe-

dacos de pizza, que aumentarao sua for-

ca Ha um jeilo de conseguir muitos peda-

cos de pizza, com o minimo de risco logo

na sai'da da area do esgoto, na primeira fa

se, ha urn pedaco Pegue-o e saia. Volte

para a saida e voce encontrara mais piz-

za, podendo repelir este procedrmento

quantas vezes quiser

Para desarmar as bombas na segunda

fase, so ha um modo: passe pelas pnmei-

ras bombas. sem desarma-ias, ate chegar

na ultima desalivando entao quairo bom-

bas de tras para a frenie. Detxe sua tarta-

ruga nnorrer. seieaone " continue" e voce

so lera quatro bombas para desarmar.

»t* rrm r. *. t- * T *.



[SUPER CONTRA

Itipo luta

djficuldade ••••
graficos ••••

musica/efeitos ••••
classificaqao * • * •

Red Falcon, o famigerado "alien* que
I nao destste de cc-nquistar a Terra, esta de
voJia, E. desta vez, auxihado por armas e
roods de alta lecnoiogia Ele s© instaJou em
urna fortaleza, de onde dwge os ataques

ao quartel general amencano. Bill Ko (e Cor-

poral Lance, se o modo dws jogadores lor

escolhido) deve Iruslrar os pianos de Red
Falcon, mvadindo seu ceniro de operacoes

de heficopiero e destrumdo aliens e robos.

Uma boa ajuda e comecar o jogo com
dez vidas Para tsso, apene. logo que apa
recer o tflulo. Direrta — Esquefda — Tras

Frente - A — B - START Na area 3
I a agua e uma grande al<ada na destrutcao

dos mimigos enquanto voce esta submer
so. nao pode ser alingdo E para matar Ba
balu Destructoid, a aranna-mecamca do fr

nal da area 3. posoone-se em cima dela.

voce nao sera alingida Quando ela nao es

liver allrando. desca e atire Repita a ope^

facao ate desti u

JB*Hh/b'iBti

• viii.i.ijw i

it PtAVIlNtf

SUPER MARIO BROS. 1

|
TIPO AVENTURA

DlFrCULDADE
GRAFICOS:

MUSICA/EFEi

CLAS5IFICAQAO • ****
Mesmo sendo a pnmeira missao dos su-

I per -nmaos Mano e Luigi esle e um jogo

que continue empoigando todo rr

Nesla aventura. os dots S'mpalicos baiKi

nhos devem salvar a pnncesa Toadstool

que 6 mantida presa peic teirfVe) Koopa.

Ele usurpou o trono do Re»no dos Cogume
lesland n asmaisterrlveiscna'

turas Koopa parar-oopa uma tanaruga

alada. e os irmaos MarteJo, sempre prcn;o&

I a martelaf
' os herois. sao algumas deias

Para veneer todas as tern'veis criaturas

I de Koopa e salvar a pnncesa ha um pe-

queno truque que ajuda muito voce
1

pode
consegtj.r vanas vidas na fase 3- 1 Na es
cadmha que antecedeofim da fase, havera

duas lartarugas Pule sobre a segunda
quantas vezes conseguir Caoa pulo vale

umavida Mano deve ser Super Mano (con

segutdo com o cogumeto vermelho) para
que ae certo. E, para conseguir cont*

|nue" logo que aparecer a mensagem
"Game Over", mantenna o oolao "A"
Ipresslonadoeaperte "START" Vocereco-
mecara o jogo da fase em que parou .*/;*-. »•:»:-.MM i«a«s*a«s93 *nv-.m m,w:



SISTEMA NINTENDO
DRAGON SPIRIT P.O.W PRISIONERS OF WAR

TIPO LUTA

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS: •••

MUSICA/EFEITOS •••

CLASS1FICACA0 • • • T[PO GUERRA

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS: ••••

MLJSICA/EFEITOS ••••
CLASSIFICAQAO: • * • •

Voce e um principe. e seu reino cocre per«go seu paiacio loi

tornado por cnaiuras fantasticas e pre-histoncas- Para liberta-lo,

voce se transformara em um dragio e devera cumprir 9 tases.

No nicjo do (ogo. voce estera dentro de um castelo e devera

sar Se conseguir fazer isso sem morrer, voce comecara como
um Dragao Oourado. e tera de cumprir apenas as fases t. 2.

5. 7 e 9 Caso voc& morra, enlao seu dragao sera Azul e todas

as lases deverao ser cumpndas Mas, nesie caso, o final e bem
mais interessante Conhra 1

f&

Preso no terriforro mimigo, vcc6 deve fugir. Iibertando seus

amigos, e impedir o objetivo do exercito adversano. que e o

de pfovocar um colapso economic© global.

Ha um truque para comecar o jogo com 20 vidas tao logo

apareca c tftulo. aperte a sequencia A — B — B — Frente —
te — Tras — Esquerda. no coniroJe 1 Avance sempre de-

vagar, do conirano muitos inimigos aparecerao dificultando a

vitGna Na segunda tase, o segredo para derrubar o helicdpie

ro e usar as granadas deixadas pelos mimtgos vencidos.

PREDATOR ARNOLD
SCHWARZENEGGER

TlPO LUTA

DIFICULDADE ••••

GRAFICOS •••
MUSICA/EFEITOS ••
CLASSIFICAQAO * * * *

Na pessoa do Maior Dutch Shaeffer. voce deve deslfu

«

dos os guerrilheiros e bichinhosde estimacao do alienlgena Pre-

dalor, cuja tropa lora antes otamada pelo major. Predator veto

sadenio de vinganca, e adora comer ocefebro de suas vflimas

Sua pnmeira tarefa e encontrar uma arma Ela esta numa pe-

dra £ esquerda do video, togo na pnmeira tela Na lase 2, logo

embaixo da pnmeira cabana. ha uma carabma laser E. na fa-

ne canto direiio (unto a parede e um degrau abaixo, ha

outra carabna laser

TOTAL RECALL

TIPO | UFA

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS •••••

MUSICA/EFEITOS •*••
CLASSIFICAQAO * • * *

Quaid deve voter a Marte para recuperar sua idenlidade —
eie foi vlima de uma lavagem cerebral. Para isso. deve encon

trar uma mala, que contem a passagem do Cnibus espacial O
problema e que em seu cerebro few instaJado um aparelho para

localiza-lo ele sempie estarA cercado de mimigos

No comeco do logo e poss/vel armazenar energy para

os proximos desafios basta entrar repelidamenle nos

becos e lutar com o anao. Cada viidro Ihe dara

mais torca.



EM CARTUCHOS

E VIDEO GAMES.
'. ;"! |

MIGA MllVf
O pnmeiro *id»ogam* do 4° g»rqi;6o eo«r

A HMca d«#inicfto d» imagam. 10* auarae

512 cambinecd** dt <or»* • o<ompor>ho 2

foyiricfci uhfa mod**r>o

PHANTOM SYSTEM
»idaooa"»* d* 3" g*nx6a. acomponho aw

corKtke • 2 jayttKki

CARTUCHOS PARA PHANTOM SYSTEM
A maior >ari*doda da tortuchat p/P1*aiWow» com rr»aii da

300 tltukn •ndwidvoit •m cartvcnot rnyltiploi d* A •#* I

a** 110 am I

Of MILMOt IS JOGOS I« 2 MlGA

CARTUCHOS HYNON DOiJOlf
SUM
Ditpa*ua o uto d* adaptodor.
compaiimvl oo Phantom, Dy*iavinon
Nwnwdo. In Syil»m • VG WOO
Cortucho com dupla foes

MASTER SYSTIM
O vidaogoma d# 3* gafocoa, pa*tui 4rand* topaadoda
da f»»»rTW>rio. . irioi • 2 |oyi<" lu

8
Super Comna • Niri|a Gaidan tl

___ * Robocop Double Dragon II

tM 1 * Heavy Barnl • Fancy Bon II

• Sup** Mario III * Dead Fox

lartaoigo Ninja I e II • Double Dragon
I, II # III • formon Dick Tracy • Sup**
Contra I * II • Robocop • Platoon *
mutro mail.

CARTUCHOS PARA MEGA DRIVE E MASTER
SYSTEM
A man cnmplwa llnlvj a 01 ultimo* lan<onwm>i

PRECOS ESKCIAIS PA1A ATACADO
W.: 580-2099

Sr. Magnus

52 wvit

76«m I

12 •m I

nomi

Contra • Jodtoi • life Fore*
• Top Gun CailWfli* • 1°44
« Ru»h N'anock * kori RorrKtri

Sid* ftx*e1 • Rww» Ghat*
n-Goblifti * fin ltd • Rock Man
Double Oriole • Thu+dutam

• Ray Man Cor

WSM
: f\a Gm QmtHia Tel 227 9*06

tWM" p.*a T«l Ml 409I
Mo *J M 2- Qiio T«J 296 7447

I
Vteconde da Quro Prate, ft Tel 562 3646

: Senador Vwguarro 177 T»i ifij MM
I Sanador Danua. 76 Ta. 230 1277

Canaro: Ca/toca, W Tal 22&343A
: •nadillnoa 10 Tal 263 ftOAt

TTJuca: Suntn Afnnio «13 Tal 240 2996
S*o Criaiftvto sao Uilr Gonia a, 346 Tal 600 20M
Meiar Diaa da Crux 111 Tal 692 1007
MoraaMwpoinv 2* pme Tal 6944344
MirtiiiH: P6I0

I Tal 3000944
Mill IhopplnpMo: 1' piao Tal AM 1 J!4

C ailw. OMOrtl Alvaranaa Tal 771 9022



SISTEMA NINTENDO!
ZIPPY RACE IKARI WARRIORS

tipo Motociclismo

DIFlCULDADE •«

grArcos •

musica /efeitos •••

classificaqao * * *

Ummoiocicllstadrngepor estradasmuitomovimeniadas, re-

pleta de motonstas loucos ' que tazem de tudo para derruba-

lo OpercursoinloaledeLcsAngdesa Las Vegas, cidadesdos

EUA, e, edaro ocornbusti'vel e tnsuficienfe moiooclisla deve
passar sobreas mareas azuis, pojs elas valem gasolma

Onumerode pontos aumema de acordocom a quanhdade de
carros ultrapassados Vale a habiidade mais pontos fara o mo-

tociclista que aprender a "dnblar "os carros que querultrapas-

sar

MICHAEL ANDRETTI'S
WORLD GP

tipo Esporte

(Automobtlismo)

d1f1culdade •••

grAficos •••
musica /efeitos •••

classificaqao # * *

Neste jogo, todas as eiapas do campeonato mundial de For-

mula 1 nas suas pistas reais. sao disputadas per urn ou dors jo-

gadores F posslvel escoihei o carro eslao k disposicSo urn

Chevi-tota V8, um Mugan Vfi Turboe urna Ferrari com moior V 1

2

aspirado. todoscom qualro machas Ou ainda uma Honda V 1

aspiradc. com cambto automanco

Os )ogadore$podem escolher entre drsputar apenas uma cor-

rrda ou toda a temporada , nos auiddromos de 16 pai'ses, E pas-

sive* tarnbern apenas praticar (so^nho na pisia) Pode-se ainda

correr contra um segundo |ogador

TIPO Guerra

DIF1CULDADE •••

GRAFICOS ••

MUSICA; EFEITOS ••

CLASSIFICACAO • * *

J n av Socom probiemas faz

go. Nao ha-enlao outra saida p
defender do axeroto hostJ A ca

sao acumulados pontos e. aca
1 ionquista da base mimig,

cii sereinicia

Dica. Procure Droteger-sedoi

se airds deabngos. Atire sempr«

bos devem se ajudar. um dand

pouso forcado em campo mim» 1

ara os guerreiros Ikan senao se 1

^ooutanquedestrui'd-os, 1

da bataiha vencida — que sigro-

i — uma nova baialha, mass d»1f- 1

* tiros dosimmigos. escondendc- 1

Noeasodeddisjogadores.ajTi- 1

d coberlura ao avanco do outro.

Lr.ffil
fcl *.•»«

?c
PRO WRESTLING

TIPO Luta

DIFCULDADE. •••

'\FICOS»«
MUSICA / EFEITOS ••

CLASSIFICACAO * * *

Pro-Wrestling e um campeonato de Luta Livre Denlro donn-

gue vale de tudo goipes baixos chutes, socos e tudo o mais

E. 6 ciaro. n§o felta a maior caracterfstica deste lipo de luta: o lu-

tadorcontroiadopefocomputador e mau carater

Quando o seu lutador estiver perdendo a 'orca, um compa
ro que aguarda fora do ringue icheio de forca) podera

substitui-lo Basta se aproximar dele e apertar a tecla "
B" Para

jogar o adversary fora do ringue. basta encosta-lo nas cordas
e darum golpe forte. A luta poderd contlnuardo lado de fora por

20 segundos

\W0RLDGP ~
I I', ^ * | . . H| .| .,

§i >-,< n am »• mm

-i im u7« ittt*



TERRA CRESTA

TtPG
ESPAClAL

DIFICUUDAOE
GRAFJCOS ••••

MUSICA/EFEITOS •••
CTLASSIFICACAO * • * •

Depots de ler &do capturado pelo G»gante Negro, coman
danle supremo das trevas. voce se apossa de uma nave espa

ciai e incia sua fuga de Terra Cresta Voce pode no micio do
jogp escoihet o posicionamento dos canhoes de sua nave

Tudo o que aparece na tela e mortal para voce e deve, por-

tanlo. ser abaticto Durante o jogo voce encomrara base;

meradas. Acerte-as. e conseguira armas. Depas daqumta oa-

se, voce se apodera de "IF re Bird", a un»ca arma que pode
derrotar o Grande Mandora, seu uhsmo adversano

V TROFEU
VIDEO NEWS

DASH GALAXY

TIPO:

ESPAClAL

DlFlCULDADE ••••
GRAFICOS •••

MUSICA/EFEITOS **•

CLASSIFICACAO • * •

Mesmo os herpis cometern erros E. comel»dc por Dash Ga-

laxy, um exploradof do universe, pode ser fatal, ele loi cai

urn planeta cornpletamerrt© maluco. e deve escapar de 2A

veis inteslados de pengosos : outras armadilhas Um
detalhe a mais nesle jogo nao ha sennas ou 'continue por

:oda a atencao 6 necessana.

Em cada nivel existem salas nas quats voce pode entrar. Bas-

la mover os blocos que impedem a entrada. Se voce cobnr o
r>umero mdeador do nlvet alual com quatro blocos em uma sala

de bonus, voce ganhara uma ou duas vidas extras

i«

gllerra
das est

Vem ax a quinta ediqdo do

Trofeu VIDEO NEWS, o

premio mais importante do

mercado brasileiro de video.

Entre as centenas de

lanqamentos de 90, vamos

escolher em 1991 os grandes

campeoes. E voce tambem

pode participar: comece

desdejd a selecionar os

melhores filmes do ano.

EM VIDEO, A PRIMEIRA E A MELHOR.



ISISTEMA NINTENDO
BIONIC COMMANDO TRACK & FIELD II

TIPO GUERRA

DIFiCULDADE ••••

GRAFICOS ••••

MUSICA/EFEJTOS. •••

CLASSIFJCACAQ * * • *

O objelrvo e o resgate do agente Super Joe. que loi caplura

do peb exeroto mimigo A parlir do mapa na tela, pode-se es

cother em qual area a operate resgate se inciara Tome cuida-

do corn as transferenciasde uma area para a oulra evrte cruzar

com o cammhao. senao havera.com bate

Ameihor sequence para semiaar a buscaeasegutnte area

15-5- 18-2-3 6 Vencidaaareafi. voceconquistaum "paS'

sapQrte'\quedaaces5oaqualquer Area

TIPO ESPORTE
(OLIMPfADA)

dificuldade ••••

graficos •••••

musica/efeitos ••••

ciassificaqAo • • • •

Sempre contra o compuiador, um ou dois jogadores podern

disputar ate quinze rnodaiidadesolfmpicas. Entre as mod alida-

des, provasdecanoagem, esgrima, saKosornamental natacao.

saltocom vara. saltotriploeostradic«ona»8l 10mcom barre«raa

Tambem e possfvel disputar um campeonato de v6o Hvre

Para veneer provasde vefocidade. e necessano ter muita ha

Nidade e veiocidade no manejodos controies. As provas de sal-

to exigem precisao nos movimentos

PUNCH OUT MIKE TYSON HOLY DIVER

TIPO ESPORTE
(BOXE)

DIFICULDADE •••••

GRAFICOS: ••*•

MUSICA / EFEITOS ••••

CLASSJFiCAQAO * <k <k •

Apdsmu'to tre»namenro e dedicacao. e possfvel repetir a fa-

1
1 a deJames "Buster" Douglas derrubar o supercampeao

Mike Tyson esagrar-secampefio mundlaJ de boxe Mas. para is

so. e necessariotornar-secampeao de categorias inferiores Para

veneer , osegredo e esqiHvar-sedos golpes do adversario

Masse o objetivo 6 desatiar de ' cara
'

' o campeao. selecione
|

aopgao "continue" e digite a senna (Password) 007 373 5963
E ntre um ' round'* e outro. apertar constaniemente a tecla ' se
lee!" aumentara sua torca

TIPO LUTA

dificuldade •••

graficos ••

mosica/ efeitos ••

classificaqAo • • *

Uma diti'cil luta se desenvoWeernumtemtOrio mistico. com o

objetivodese libertarapnncesado remo. Paraisso, oherdi pos

sui uma arma e vai adguinndo poderes magicos— como o de
congelar lava— a medlda que derrota os guardioes decadauma
das se<s rases.

Uma boadicaeavanear alirandoaoseaproximar do canto da

tela, pois sempre ha um immigo. 'ora doeampo visual, apenas

aguardandosuaentrada No duelo fmai de cada fase. a ponta

na deve ser impecavel; so a cabecae mortal para os guardides

"Ik

I I«|tII*

WW• connu >»
imm am mit m nm

mo



SENSACIONAL SUPERPROMOCAO
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01 PREMIOS
Concorra a sensaoonal Superpromocao da revtsta

VIDEOGAME e da Tec Toy sao 101 premios incfutndo

um Mega Drive e um Master System. Para participar

desta divemoa promocao e murto faol. Basta responder as

perguntas que vem a seguir e enviar a Slgla Editors

/untamente com o cupom anexo a revtsta As 101
pnmeiras cartas com as respostas corretas serao
premiadas

Se voce ja e um "fera" em videogame, seja rapdo e
venca este desafio diante das seguintes perguntas:

1) Qua) o timco videogame nacional que tern ocutos 3 D
{leroeira dimensao) de cristal ifqwdo?

2) Cite o name de das (ogos em que e utilizada a pistoia

Light Phaser

3) Quern e o labncante do Master System e do Mega
Dnve?

4) Rapid Fire loma os tiros e golpes mais ?

Respondeu ceno^ Eniao nao perca tempo Preencha o
cupom da Pesquisa VIDEOGAME anexo Se queer, tire

xerox e distnbua para os amigos tambem partoparem
Coloque a carta-resposta no correto e envie para a Slgla
Editors rua Alice de Castro, n° 60, Vila Manana Sao
Paulo - SP, CEP 04015

Agora, a pane mas gostosa as pnmeiras 101 cartas

acornpanhadas dos cupons que chegarem — com todas

as respostas corretas — ganharao os seguintes premios
1 ° premio - um Mega Dnve, 2° premio - urn Master
System. 3° premio - um cculos 3 D 4° premio — um
cartucho Double Dragon. 5° premio — uma ptstoia Light

Phaser; 6° ao 10° premios - acess6nos Rapid Fire 11°

ao 20° premios - oortatas Mini Game, 21 ° a 95°

prem-os — asstnaturas tnmest/ais das revtstas VIDEO
NEWS DUAS RODAS e OFICJNA MECANICA (uma
delas, a escofher). 96° ao 101° premios — camisetas
VIDEOGAME



Eumjogo,mas po

\(iut esti o dcsafio defktfrivo: algumas wezes v«i domim-in, saibe ouscja,60vezesmaisqucoscartudios
Master System, o video game mais qui- nossos fogoj le agio* esporte, comuns Isso que; dt/er que etes sac
sofisticado de sua geracdo tiro, resgate dc ref&ts, tern aic -J quase reais (com 64 cores c um som

Es pensa quedepths dejogar railh<5es de posicdes de memdria, for num), cmocionantes

iJ.niicTUtf. Master



c, quanta mais voce domina-los, mais mclhorar seu desempenho). nas axeniuras. com urn realismo

difsccis eta ficarao com novas lelas E se essas emo$3es nao forcm tridimensional nunca visto. Accitc o

c novas difiaildades ( icmos ate suficicntes, pegue a pistola Light desafio do Master System: sua inieligencui

uma hot-line com dicas para Phasttr* e os 6culos 3-D* e "aw" e scus reflcxos vSo estar em jogo.

System tiam



IS1STEMA NINTENDO
l

ELEVATORAC^OI^™
TIPO Luta

oificuldaoe ••*

graficos. ••

musica/efeitos««*
CLASSlFiCAQAO: * * *
Um destemitfo agente da te» percorre

um edificio tnfescado de bandidos, peto
eievador ou pela escada. Cada faci/io-

ra etiminado vate pontes. Atire rapido,

pois logo apareceraoutfobandidopelas
costas. Nao demore em cada andai

, ou -

sera encurralado.

»?' vn

ELEVATOR

Acn«§4

KUIMG FU MASTER
tipo. LutaMarciai

DfFiCULDADE: ••••

GRAFICOS •••

MUSiCA / EFEITOS •••

CLASSlFiCAQAO • • •
objetivo e veneer lodos os adversa-

rios para tornar-seum mestre do Kung Fu

Seta rapdo nos controls; mais de um lu*

tador o atacara de cada vez . Para venc e-

I oschutes e golpescom a rnao

.

eindispensavela "voadora" (saJtoacom-

panhado de chute).

T
iiMifnitini W* * fft • i

JL PLAVfR
A PLAVEU
M PLAVtB

-EGEIMD OF CAGE
TIPO. Luta MaroaJ

DiFlCULDAOE:»»-»
GRAFICOS: ••

|
MUSiCA /EFEITOS. ••

CLASSlFiCAQAO. • • •
Um guerreifoNinja deve usar detoda a

1 sabedoua o domfnio das artes marciais

paral»bertar a pnncesa deseusimmigos.
£ necessarlo fambem derrotar o a
decada fase para prosseguir A dica e fi-

car atento, pois os adversaries sempra
-com de surpresa.

A/ILD GUNMAN
TIPO: Luta

DIFICULDADE: ••

GRAFICOS: ••

MUSICA / EFEITOS; ••

I
ASSiFiCAQAG: • •

xerife- deve acabar corn todos os
fora-da-fet. seja em dueto com um
bandido. dojs ou contra uma gang
refugtada no "Safoon". xortfe lernirds

vidas. Dada a ordem. arire rapidd: mais
pontesganhara o xerrfe quanto mais rapt-

do eliminar o bandido. {Com pistol*)

WILD
cunmnn

* GAHE A 1 QUTLAM
GAHt B 2 OUTLMtt
GAHE C QtttKi

WILLOW
TIPO Aveniura

OIFICULDAOE: ••
GRAFICOS: •*•

MUSICA /EFEITOS. ••*

CLASSlFiCAQAO: • • •
Fin RazieJ e Bavmorda sao mensapei-
ras, enwadas para devotver a paz ao
mundo, Bavmorda se torna ma" e con
quista o rejno, apnsjonando Fin Raziel.

S6 uma cnancapode derrotar Bavmorda.
Entrenascabanasdos amigos eouca
seusconselhos para derrotar os inimigos.

HI
*wmm «t**t

I Ik*.** tHC



EXCITE BIKE
TiPO: Esporte

DIFiCULDADE: ••

graficos;**
musica ;efeitos:«
classificaqao: • * •
Aqui estdo todas asemocoes do Moto-

cross, drsputadasem cnco etapas, £ ne-

cessario chegar no rrtfnimo em tereceiro

para passar paraa prova seguin te. F ique
de olho nas "zonasfrias" (mdicadas por
setas azuis) para refngerar o motor de sua
moto e evitar superaquecimento.

m
vsyss

t* SELECTION «
SELECTION B
IMEBIGN

JL990 NTOEC

'*

i .1-',

BIG FOOT
tipo Esporte

DIFICULDADE •••

GPAFICOS •••

MUStCA/EFElTOS •»•

CLASSIFICAQAO' • * *
Um Raid de LosAngeles a Nova York,

sobre plcapes com rodas ervormes (os

Big Foots, ou "Pes Gran des") pode ser

murtaemocionante, Principafmente ase
tapas no deserto, onde vale tudo: No cam-

|

>nho, pass* sobre as marcas de "$ " voce"

arrecada dinheiro para seu ' big foot'

SUPER PITFALL
TIPO Aventura

DIFiCULDADE: ••

GRAFlCQS;*"
MUSICA /EFEITOS.**
CLASSIFICAQAO; • •
Ern umiatwr.ntointestadopor aranhas,

escorpfoes e outros seres pengosos, o
heroi deve encontrar e liber tar sua sobr»-

nha.queestapetriticada. Para isso. ens
cessario achar antes o antidoto, A dca
edecorar ocaminho. Parahvrar-sedosini-

migos. estude seus movimentos.

ROBOWARRIOR
TIPO. Guerra

DIFICULDADE •••

GRAFJCOS: ••

MUSICA / EFEiTOS: ••

CLASSIFICAQAO: • •
Robe- Guerreiro foi deixado por sua

naveem um pianela hostii
, que deve con-

quistar.Seuobjetivo^deslruiromaiornu-

mero possfvei de iniroigos, pois desla for-

ma consegu^ra mats ponlos, Movimen-
te- se constanfemente para nao ser des •

CRIMEBUSTERS
TIPO. Aventura Policial

DFCULDAOE. •••

GRAFICOS: •••

MUSICA /EFEfTOS. •••

CLASSIFICAQAO * # •
Poiiciais cercam um banco que esta

sendo assalfado Os bandidos atirara^o da
janela ou da portada frente, mas voc6 de-
vera ser mais faptdo para nao morrer. Nas
outras duas fases. cuidado para nSo a

|

certar os refens Boa pontarra e rapidez

sac as dcas, (Com pistolai



SISTEMA NINTENDO
CODE NAME VIPPER

TIPO: LUTA
DIFICULDAOE: ••••

GRAFICOS: ••••
MUSICA/EFEITOS; •••

CLASSfFICACAO: • * •
Sua missao g: destrusr uma quadnlha de

Iraficanles de drogas nas selvas da Ameri-

ca do Sul, libertar pnstoneiros inocentes e

acabar com o assassino Drug Lord, o Q
de chefe Para escoJher fase, erttre com os

cod'gos. lase 4 - 040471; fase 7 -
081 620, fase 9 (ultima) - 217298.

SKATE OR DIE
TIPO Esporte

DM-XULDADE ••
GRAFICOS •••

MUSICA / EFBTGS. ••

CLASSIFICAgAO. • • •

Apos asstnar uma ficha de mscncao, o

skalisia pode escolher entre o Freestyl'

bo), o HighJump (salto em altura). uma cor-

rida ou o Joust (Piscina), no qual o skatista

deve tentar seapossar de urn bastao para

.

com ete, derrubar o adversano

ESPACIAL
•••
»*•
• ••

LIFE FORCE
TIPO

DfFlCUpADE
GRAFICOS

MUSICA/EFEITOS
CLASSIFICAgAO * * •
Ao comando de uma nave espadal, vo-

ce deve tnvadir um pianeta hostil e de;

to Para comecar com 30 vtdas, tao logo

apareca o tiiulo. apede a sequencia: Fren-

te — Frerrte — Tras — Tras — Esquerda
Jsrerta — Esquerda — DiraHa' — B —

A START

1942
TIPO: BATALHA A^REA

DIFfCULDADE; •••
GRAFICOS: ••

MVStCA'EFEJTOS ••
CLASSIFICAgAO: * •
1942 Simula uma batalha aerea da Se-

gundet Guerre Mundial. No comando de
um aviso aliado voce devedesliw os ini-

\o assirn maror numero de
pontes. Seu posicionamenio e importante

fique no centro da tela para prevenif os ata-

ques por tras,

TIGER HELI
TIPO: GUERRA

OlFfCULDADE ••
GRAFICOS. •••

MUSICA/EFEITOS. ••

CLASSIFICAQAO: * •

Um helic6ptefode.combate percore twn

campo mimigo. devendo destfuir tanques
e bases ioimigas e »nvadira cidade guarda-

da. Uma boad«caemovimentareonstante-
memeoheJicoptero peiatela: ^sso diticulta

a peruana do exercito oponente

Mi' M i wd *A .4

S TAKT
»Attve*t>
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AS CABECAS DA JVC NAO PARAM

E EMOCAO ATRAS DE EMOCAO!
Criadoras do VMS, as cabeeas da JVC

uaram, pesquisando e desenvoivendo
sempre. os mais ava%ados s^slemas e
equipamemos de video Como o
H^ DB41M. que veio para ditaf as novas
medidas da lecnoiogia. 4.8 Ka APENAS
Mais leva e compacto, o video HR-D641

M

cresceu em recursos CONTROLE REMOTO
UNIRCADO TV yfrjEO

. 2g funcoes para
comandar a disiSnca e contortavelmente, o
vfdeo e a tv desde a funcao Powef ate o
Conlrole de Tracking SINTQNiZADQR
BARA 1 B 1 CANAIS Sinlonrza as irequencias
VHF UHFou amda, canals de TV a cabo

seletqr AUTOMATION NTSC/R^-M
9 -T-; r/A 4 r^g^AS jl-^ bl l aJim,. [h
para feproduz'r efeitos espectais com
per teicao COMTAOQR DE F1TA PQR
TEMPO REAL Com busca e locaiizacao do

O video oticimf dm
Copm do Mundo 1990 M

JVC
INVENTOR DO VHS

frecho desejado. em tempo
real. GARANIIIA DE 1 AND
E ASStSTENClA TEC NICa
AUTORI2ADA em lodo o~

terolOno national

Se isso 1udo amda nao fez a sua cabe^a
experiments acior-ar as cabeeas de um

JVC £ emocao garantida'

vSS!STENCI_A TECNCA AUTOR1ZADA

TECnOViDEO
CENTRAL DE ATENDiMENTO (011)815-9144
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R-TYPE

TIPO:

COMBATE A6RE0

DIFJCULDADE, ••••
GRAFICOS; •••••

MUSJCA/EFEITOS:"***
CLASS1FICACAO; • * • • •

f *

Graficamente, o R Type e um dos jogos mas bonitos. com
efedos visuais muito bem-acabados. E voce tambem embar-
ca facilmente na histdna. que em resume a uma operagao sal-

vamento do pianeta Terra, ameacado por forcas niterpianeta

fiaa. Criaturas a serpigo do imp6rio de Bydo estao a ponto de
dominar o pianeta, mas a nave R 9 pode impedir isso e en-
frenlara os inimigos atraves de oito etapas de multa acao. A
medrda que avancar no fogo, ela conseguira mais armas-
Out ras R-9 poderao surgir para reforcar as defesas terres-

Ires, desde que se atinja SO mil pontos. 150 mil. 250 mil

Abngindo os btindados inimigos, surgem sets diferentes sim-

bdos, que tambeYn servirao como reforcos. Ao final de cada
jornada, com exceQ&o da sexla, um vigilante Alien medlra for-

cas com a fi-9 e voc£ tera de derrotar todos os monstros, um

a um Com alguns inimigos. durante as etapas. nao adtanta

medir forcas; a serpente da segunda fase, porexempto. e imor-

tal. Ja
-
contra a nave verde desta etapa o melhor e comecar

atacando por cima.

Este jogo tern uma fase secrela, depois da terceira etapa.
Vocfi entra na fase secrete alravessando as duas coJunas que
ficam no canto superior direilo da lela. Nela, ha um monstro
que sera morto com fjros nas bdinhas pretas, na aKura do olno.

Estamos nos aproximando do fim, mas amda ha murtos pe-
ngos peia frente Na sexta fase. por exemplo, nao ha mons-
tros. mas diversos inimigos ficam a esprerta. Para enfrenta-los

com seguranca, a dica aqut 6 a segu.nre: ponha a sua nave
no canto direito infenor da. tela e fique atirando de costas (a

nave e que se vira, n3o voce dtante do video), ja.com o mons
tro ci.i etapa segumte, atire no ponto azul e cuidado com os
btchinhos que vem de cima.

Na oitava e ultima fase, nao perca tempo atirando no eome-
ta azul, porque ele e indestrutivel. Se voce ftcar muito prOxj-

mo. morre. Finaimenle, quando o monstro abrir a "boca' an

re a bolintta (capsule) dentro'e fique desviando dos cometas.
atirando sempre, E a Terra sera salva mais uma vez*

\ I

a? TPJ

*4<
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ALEX KIDD
THE MIRACLE
WORLD

T1PO;

AVENTURA

DIFICUIDAOE: ••••

GRAFICGS: ••*•
MOSfCA/EFEITOS •*••

CLASSlFtCA£AO: • • • • •

Nesta aveniura, Alex Kidd tem de safvar sua odade natal.

Radactian, dormnada por Janken, em 1 1 rases. El© vai preci-

sar de murto dinheiro e vai procura-io pelo caminho, quebran-

do "cajxinhas" e pedras, superando obstacuJos. Com o dinhei-

ro. de compra hel^copter/os, aneis, lanchas e motocicletas, ob-

jetos que vfto ajuda-lo em sua missao. Os objetos sao com*
prados antes de cada tese. entrando ouma tojinha onde as mec

*

cadonas esiao expostas.

Na parte em que pas&a peto mar, por exemplo, Alex pode
usar um pozinho pfotetor e com isso matar o polvo. Durante

o jogo, sempre surglrSo caixinhas com a marca da caveira.

Tanto pode ser um fantasma — neste caso. sata correndo —

como uma vida extra

A qualquer momenta do jogo pa/a obter o "continue" man-

tenha o botao direcionat para cima e aperte cito vezes o bo-

tflo 2 Isso, no entanto, se voce tiver mais de 400 moedas.

No Casteto de Radactian (8* fase), cutdado? Ao entrax, pas-

se correndo para escapar das armadtfhas. Alex, por stnaJ, po-

de andar agachado. Pa/a isso. cgrraem direcao ao obstaculo

e quando estiver quase chegando aperte o botac direciOna!

para baixo Depois. aponie o mesmo botao para o sentido es-

colhido. Ainda no casteto, para salvor o prtsioneiro efe tern de
dar socos nas trgs pedras que apa/ecem em separado. Pou-

co antes do casteto, cuKtedo com as nuvens rosas. Ao contra-

rio das brancas, e«as soltam raios. Use o anel para se proteger.

Nao deixe de comer o boiinho de arroz no final de cada eta-

pa Ete da; energja e tambem conta mil pontos extras. Durante

a partida. Alex Kidd faz vanos tira-Jeimas com Janken: o jogo

da ped/a, papei e tesoura. Se voc§ ganbar duas vezes. nao
precisa jogar a terceira Mas, atengao: sao adversaries dife-

rentes a cada logo- Quando aparecer o mesmo fipo de adver

sSfio pela segunda ve^, a cabeca dele, aoperder. se sotta do
corpo e af 6 prectso expiodi-te,

Combinacao da Pedra Hirota (para terminar o jogo, se voce
tiver encontrado a carta no primetro casteto). sol/duas on-

das/lua/estrela/soj/lua/duas ondas/estreia/peixe/estreia
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1S1STEMA SEGAl

BLACK BEtT
HPO; AVENTURA

DIFICUUDADE: •••*
GRAFICOS. •••

MUSICA/EFEITOS: •••
CLASSFICAQAO: • • • •

Riki, um tulador. entrervta numa arena
se«s inimigo$, cada urn com pontos fracas

especsficos. A dificuJclade e descobm qua«
sao esses pontos. Para uma das advt
rrais, a Rita r per exempto: dd uma "voado-
ra" (pular com os pes soote o adversar-o)

Quando eia estiver no ar, depots.de varios

socos (reprta o pfoeadimentq 10 vezes)
Mas os -mais pefigosos sao Wang e F
Este ultimo e derrotado com "voadoras" no
rosto. Ja com o Wang, o mats poderoso.
anote; va ate o canto esquerdo da tela e
agache fte voa por oma e desce proxi-

mo a voce Antes dele chegar aochao, cp-

mece a dar socos sem parar, prensando~o
na pared©. Quando p medtdor de energta

de Wang parar de -baixar, de ma-s um so-

co, Ai eie oai. Important.*?: Riki - o herd* -
nao pode deixar de pegar os si'mbotos que
aparecem voando" na tela. Truque para
conseQtur "continue"; quando o j©go for

comecar. aperte o botao de moo e spare-

ly cer6 uma tela vermelha (descrevendo
V

J quantas vidas voce tern). LogOsurqra, por

uns dois segundos, uma tela preia. Af,

( rapkjamente 'Reset'' duas ve^es.

VIGILANTE

I IPO: AVENTURA

CULDADE:
GRAFICOS

MUSiCA/EFEfTOS:
-SSIFfCACAG

Luias maraais e agiiidade, a exempfo de
outros game*, sao o forte deste jogo. que
e arnbientado em uma grand© metropoie
Nela, bandidos dos mats drversos tipos »n-

fermzam a vida dos cidadaos. Vigilante

sempre e cnamado a interw. Quan 1

acao, vocd vai rer que dar muftos socos e
golpes de kung-fu para derroter os Ftogues,

urna quadnlha de "punks" que sequel'
Maria, a namorada do herdi, Tamfaert

os cinco chefoes de ^iea (cada cnetao cor-

responde a uma tase) para superar, com
um pouco mate de dificufdade E at sobra
o lider, qua a o ultimo ofastacuio para che-

ite Mana. Seu tempo por 4ase e 90 se
gundos a o que sobrar desse periddo pro^

poroona pontos extras para voce Po-

lo, nao perca tempo! procecfcmento pa-

ra obte/ o setetor de tases neste jogo- 6 o
seguinte: assim que aparecer a tete de
apresentacao. rnantenha o botao direcio-

nai na parte aKa do ladd esquerdo (diago-

nal superior esquerda), nao esquecendo de
apertar ao mesmo tempo os botoes 1 e 2
do iqysticK.
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GOLDEN
AXE

TIPO.
AVENTURA

DIFlCUt-DADE ••••
GRAFICOS •*••

MUSICA/EFEUgS. *•
CLASSIFICAgAO * • • •

Conheodo do foperama, est© jogo conta a bistona do barba

ro Tank, em busca do machado de ouro Sao cinco dias de jor

nada, durante as quais Tank, preoisafa alacar os anoes corn po-

les magtcos para conseguir poderes indispensave»s a sua mis

sao. Alguns anoes tra^em paccrtes de "carre" que alimenta-

rao nosso her61. que tern como urn dos pornos fortes sua capa

ctdade de saftar. Treme tsso. A histdna oomeca na floresta. ha

depots duas etapas na Una da Tartaruga, utmm Hha da Agwa

e. poi tim, no balcao do Tempkx onde sera travada a luta final.

7:

ALEX KIDD
THE LOST
STARS

TIPO
AVENTURA

DIFICULDADE •••
GRAFICOS •*•*

MUSiCA/EFEITOS •••

CLASS IFICAQAO * • * *

Depots da avemura The Miracte Work* na qua! Alex Kidd ar>

dava em busca de vartos tesouros, agora herd preasa de-

solver as estrelas perdidas a Constelacao de A/;* 1 tamo.

e necessara chegar as \2 bolas milagrosas. onde estad escon-

cbdas as estrelas. irnportante aqui £ pegar lodas as tetrtnhas,

que darao ma>s condicoes para que a missao seta cumpnda
A I para conseguu pular mas alto, a . para podc attfar. e as

bc paia ganhar mais vidas e at prosseguir no logo que ter

mina quarxlo o medidor de vidas ficar lotalmente bra

GRATIS
ianhe urn Mega Driv<

e mais 100 premios
Seja bem rapido. Leia o regulamento do sen-

sacional concurso VIDEOGAME TEC TOY, na pa-

gina 25. Responda as perguntas e a pesquisa en-

cartada nesta edicao. Mande tudo a Sigla Editora

e pronto: as 101 primeiras cartas com as respos-

tas certas serao as premiadas. Voce nao pode
perder essa chance! _



SISTEMA SEGA

* t

SHIIMOBI

TIPO:
AVENTURA

DSFICULDAOE
GRAFICOS,

MUSlCAyTiFElTOS:
CLASSJRCACAO:

Joe Musachi. mestre mnja. precisa resgafar os filhos dos It-

deres das principals nacoes, cada urn escoi>cfido pelo Cfrcufo
dos Cinco em um lugar do mundo. Sao ctnco missoes e 19 ni-

veis. e nas rodadas de bonificacao voce podera obfer a Magia
Nmja ou seja, tera muito mas forca Ouer saber corno fazer
para conseguir o setetor de fases? CXjando aparecer o rosto

|

do heroi na tela, aperte simutianeamente o botao direcional pa
ra baJxo e o botao niimero 1 no joystick. Joe comeca com tres

|

vtdas, gannando mais uma a cada 100 mil pontos — cada re-
fern resgatado vale 10 mil.

*t
ALTERED
BEAST

TIPO.

AVENTURA

DFICUJ-DADE:
GRAFICOS.

MUSCA/EFEITOS
CLASSIFiCAgAO

• ••#
• •••
«••
• **•

Para entrentar Neff, seu mtmigo. lutando ainda contra os es-
aavos date, um centunad romano vm tomando p&ulas de trans-
ftxmacao, que estao no inferior dos Jobos brancos de tres ca-
becas A missao e trazef de volta Athena, filha de Zeus, o prin-
cipal deus grego. Conforme a situaeao, o here* torna-se ho-
mem-tobo, dragao, tigre ou entao super-homem. D*ca: para voce
tef seu medidor de vidas aumentado, quando aparecer a tela
de apresentacao do jogo aperte o botao direcional na parte de
cima do lado esquerdo (diagonal superior esquerda). simuita-
neamente com o botao 1

WONDER
BOY

TIPO:

AVENTURA

DfFICULDADE: •••
GRAFICOS: •••

MUSICA/EFEITOS: •
CLASSIFICACAO • • •

Esta especie de Tarzan tern como mtssao — adivtnbei — sal-
var a namorada sequestrada. Sao 10 fases. com subfases. Du-
rante o |ogo, que se passa na Idade da Pedra, voce tern de
juntar 36 bonecas para conseguir chegar ate o final, Sempre
pegando todas as frutinhas nas arvores; numa deJas, aparece
uma pequena bolsa que permitir4 passar para uma fase mais
adiarrfada. Tambem nao deixe de quebrar o ovo que aparece
no chao, para pegar a machadmha — a arma do heroi. Dentro
de outro ovo. aparece um anjo da guarda, que o protege por
akjuns segundos.

AFTER
BURNER

TIPO
COM8ATE AtREO

DIFICULDAOE ••••
GRAFICOS: ••*•

MUSICA/EFEITOS; •••
CLASSIFICACAO: *•••

Com tres jatos F 14 Thunder Cat (de scordo com a pontua
gao, cinco milhoes ou 15 rnilhoes de pontos. podem surgrr ja-
tos adicionais), voce preosa supcfar 18 etapas de combate ae-
reo para encontrar os pianos secretes e voftar ao parta-avioes
Sega. Atencao: so ha "continue" ate a onava fase, apertando
o botao direcional e os 1 e 2 amuftaneamente. Outro detaihe:
apds a 12* etapa, os missers inimigos sao telegujados. Nao
adianla ftjgir deles, e preaso destruto. Acpplar no aviad4anque
e abater uma fortaleza voadora dao pontos extras

FTER
URNER

3*»



^S/BUSTERS DIRCULDAOE ••"
lUAVA* GRAFICOS: ••••
PANTASMAS) MUSJCA/EFE1T0S: ••••

TIPO: AVENTURA CLASSIFICACAO: • * • *
grande segredo deste jogo e comprar os itens cerlos, an-

tes de Irociar a cacada Dots dos equipamentos indispensa

veis s3o o "ghost trap" (armadilha) e o "ghost bite" (para evi-

tar que os fantasmas amareios se transtormem no Homem de
Marshmallow) Voce comeoa o jogo com urn eredito em dinhei-

ro para comprar material, e para garthar mats e precise cap
turar fantasmas. Va acompanhando o mapa da cidade, que
mosira ondeestao seu carro e os predion estes podendo es-

ter ou nao assombrados. Ouando urn deles "piscar", confira

— as ve2es e atarme falso. Para enfrentar o ultimo tnimigo. Zule.

vocS deve ter $ 10 mil na conta e o medidor de energia PK
precisa estar comptetamente vermeiho

GH*STBUSTERS

if!*!

m b&jr
JOGOS DE VERAO
(CALIFORNIA

jHYfsa*-

GAMES)

TIPO:

D1FICULDADE: ••••
GRAFICOS; ••••

MUSICA/EFEITOS. ••••
CLASSlFlCAQAQ: * • • •

Ha sess opcoes de jogos, numa especie de minkrfimpiada

californiana. Primeiro. escolha sen patrocinador. Depois, va em
frente, comeeando pelo half skate boarding ou simpiesmerv

te skate, no qua! o importante e pegar vetocidaae para tezer

acrobacias na rampa At yfim foot bag (embaixada). surfing,

rotter skating (patinacao). BMX bike racing (becfoss) e flying

disk (frcesbie) Conftra jogando com os amigos (ate oito) quern
sera o campeao na ctassificaQao geral. Em cada lase, a prima
ra cctocacao da cinco pontes, a segunda tres e a terceira, urn.

1,1 i'iici -
~"Tf*

Ja nas bancas

|VEJA SEUS HUMESEM
BOACOMPANHIA

Todo mes voce tern em VIDEO NEWS:

• Comentdrios de mois

de50filmes

• Entrevistas com os

astros do momento

• Os bastidoresdo
cinema

• Como usar melhor

sen videocassete

•As ultimas novidades

em eqnipamentos

Para receber VIDEO NEWS
em cam.

ligueja: 549-M33

Departamento de assinaturas



SISTEMA SEGA]
CHOPLIFTER WANTED

TIPO:
AVENTURA

DIFICULOADE
GRAFICOS

MUSICA/EFEIK
CLASSJFICAgAO

• *•*
•••
*» •

Alem de habitidade, pactencia. E a reeomendapao basica para
esta aventura. cuja rrossao 6 salvar 64 refens, de helicOptero

Hawk Z, nas sas fases do pgo. Em terra, no mar ou nas caver
nas, voce precssa set rapido para escapar do inimigo. Para com-
plicar, s6 cabem 16 refens no aparelho, o que o, obriga a vottar

as zonas perigosas. Para o tanque nao atingir o Hawk Z, por
exempto, o helicoptero tem de ficar dando "pulinhos" durante
o resgate, nao podendo ficar parado no cnao. E as vezes
os refens acabam morrendo" na operacao, Dai, e preciso

recomegar.

TIPb:
AVENTURA

DIFtCULDADE: •••

, GRAFICOS: •••
MUSICA/EFEITQS: •••
CLASSJFICACAO: * * •

Um xerife do Velho Oeste precisa acabar com os bandidos
que estao infestando sua cidade. A primeira fasa e a Tombsto-
ne, depois vem cenas no deserto, no saloon de Mary, nas ter-

ras longfnquas, no hotel de Ricky, na cidade do oufo e finaF

mente o dueic final. Bang! Cuidado para nao acertar os cida-

dfios comuns. que as vezes aparecem na tela e podem con-
fundi/

-

. Depois da segunda e quarta rodadas, apafecem duas
cenas de desalio: tiro a garrafa e tiro a moeda E para "liqui-

da/" o chefao da quadnlha um tiro so nao basta: sao necessa-
rios nove disparos (Com pistola;

\

GANGSTER TOWN SUPER FUTEBOL

TIPO;

AVENTURA

DIFICULOADE: •••
GRAFICOS: •••

MUSICAVEFEITOS: ••
CLASSIFICAQAO: • * *

Voce precisa "matar" um sem-numero de bandidos, que vao
tentar impedir sua aproximacao dos chefdes, Na pnrneira das
einco fases, voce estd indo para a cidade e. num carro. oe
gangsters procuram nao detxar que isso aconteca.. Dos.deta-
Ihes: depois de alvejar o bandido, attre tambem no "anjinho"

em que eJe se transforma (voce" ganha mais pontes); e ha um
pequeno vaso que aparece em fugaies imprevisfveis — logo
neie, voc&restaura suas vidas. E paraderrubar os cincocneloes
umtifosOnao basta, saopreqsos cinco pfOJetei$.(Complttotaj

TIPO:

ESPORTE

DiFICULDADE: ••

GRAFICOS: •••
MUSiCA/EFEITGS: •••
CLASSlFICAgAO: • • •

Este jogo de futeboi permits os movimentos do esporte na
ctonal numero um: tiro de meta, chute a gol. detesa do goteirc

e ate impediment©. Sao otto selecoes, divididas em quatro gru*

pos: Alemanha, Argentina. Brasil, Estados Unidos. Franca, lr>

glaterra, Italia e Japao. Voce pode fazer comoinacdes, esco-
Ihendo seus jogos, com todos os times jogando entre si. Se vo-
ce nao quiser disputar uma ou mais partidas inteiras, tambem
ha" a opcao 6a cobranca de penaJtis- Game para ser jogado
por um ou dois "tecrwcos". Entre em campo.



OUBLE DRAGON
TIPO: AVENTURA

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS: ••••

MUSICAyEFEfTOS: •••
CLASSlFlCAQAO: • • • •
Os gGmeos Spike e Hammer vao salvar

a mocinha. sequestrada por bandidos.

Quando eta e resgatada, e a vez dos irmaos

brigarem entre si para ficar com a garota

Esle jogo tern "continue", que se conse-

gue dando 30 saltos seguidos "chutando"
o ar antes da quarta e ultima missao.

DYNAMITE DUX
DIFICULDADE'

. GRAFICOS
MUSICA/EFEITOS
CLASSIFlCAQAO

AVENTURA

• ••
Nosso heroi viu a namorada Lucy ser se-

questrada peJo extraterrestre Achacha e
airKla pof cima toi translormado em... pa-

to. Para retomar a garota e recuperar a for-

ma humana, alem de usar as armas certas

e importante pegar todos os "alimentos"

que aparecerem e as areas do tesouro.

GLOBAL DEFENSE
COMBATE AtREO

• •

DIFICULDAD?
GRAFICOS

MUSICA/EFEITQS
CLASSIFICACAO

Para defender o sislema solar, voce co-

meca com trfc satdites e consegue alguns

de apoio. Sao eteso P de cor amarela que
da maior vetocidade. o P branco, que vai

apagar dnco das unkiades do medidor de
danos, e o P cor-de-rosa, dando maior

campo de acao ao canhao a I

GLOBUS
vxitty aiAicr mvi tat*

•MM? MCA

GREAT BASKET
TIPO:

DIFICULDADE
GRAFICOS

MUS1CAJEFEITOS
CLASSIFICACAO

ESPORTE

F- a vez da tradtdonal bola ao cesto. Sao
jogos com dots tempos de ires minutos ca-

da. Em caso de empate, prorrogacao de
90 segundos. Otto selecdes participam do
campeonato. Cada una tem caracteristicas

proprias. destacando-se na vetoodade ou
no arremesso.

GREAT VOLLEYBALL
TIPO; ESPORTE

DIFICULDADE: •••
GRAFICOS: •••

MUStCA/EFEITQS: ••

CLASSIFICAQAO: * *•
Voc6 pode escolher as caracterfsticas do

time: se ele sera mals forte em saque, cor
lada ou recepcao. Tal como o esporte real,

6 jogado em methor de tres «ets. de 15
porno* c*d* D$ pars escofhtr unlfe trot-

no, amistoso ou campeonato mundial (sao

otto seiecdes).



primeiro aparelho deTVcom definic^o



quase tao perfeita quanta o olho humano.
Antes que voce defina qua! vai ser o seu

pr6ximo televisor, permrta-nos dar a nossa

defin»cao sobre o aparelho de TV ideal

Urn bom televisor deve ser fabncado por

alguem que tenha muita experience, de

preferencia intemacional

Deve reunir os mais avancados recursos

tecnologicos. para durar muito mais corn a

imagem sempre perfeita. Se possivel com
uma quaUdade tao boa quanto a do melhor

receptor de jmagem ja mventado: o olho

humano.

melhor aparelho de TV deve ser

tambem muilo versatil. suftciente para

atender a todos os pontos de vista. Tudo

isto voce encontra nos modekis Sanyo;

21" ESTEREO COM CONTROLE REMOTO
• Tela Plana

• VHF t UHF
• SAP (Segundo Programa de Audio)

• Sistema Onscreen
• Sintonizador VST
21" PIV COM CONTROLE REMOTO
• Tela Plana

• PN (Picture in VKteo) • imagem dentro de

outra tmagem na tela, utilizando o

videocassete

• VHF / UHF
• Srstema On-screen

• Smtonjzaoor VST com membras para 28

canais

• ir e 20" COM CONTROLE REMOTO
• VHF t UHF
• Smtontzador VST com memoria para 32

canais

• Sistema On-screen

• Busca automata de canais

• Canal secreto (bloqueio de canal)

E assim que a Sanyo define um televisor.

E e por isso que os novos televrsores da

Sanyo sao considerados perfeitos em todos

os sentidos

Ltgue um Sanyo.

Em 14, 20 e 21 polegadas, nao extste

defmicao melhor para aparelho de TV

' Modelo* ramb*m d«ponrw« *ht eontrole remote

SAWO
PERFEITO EM TODOS OS SENTIDOS.



ISISTEMA SEGA
OUT RUN

TIPO; CORRIDA
DIBCUIDADE: •••

GRAFICOS; •••

|

MUSICA/EFEITOS' •**
CLASS1RCAQAO: *•*
SemeJnante aos fltperamas com carros

I de corrida, este jogo tem cinco etapas, com
anco tracados a percorrer. Voce escolhe

a pisla e tem urn tempo determmado para
percorrer todo o trajeto. Rapdez e Ltltrapas

sagem dao pontos. Evrte trear muito o vei-

|
cu!o E um teste de pericta.(6cuk>s 3-0'

|RC GRAND PRIX
TIPO CORRtOA

DlFiCUf-DADE: •••
GRAFICOS: •••

MUSICA/FFEfTOS: ••

CLASSIFlCAQAO: * # *
E necessana muita habilidade para con-

troiar os carros na pista. pnrxipalmente nas
curvas, eviiancto as derrapagens. Voce tem
decompletar lOcircuttosou corridas, sern-

ore ficando entre os !r£s pcimetros. A per-
formance e importante para conseguir pre-

nnios e ' envenenar" o carro.

WORLD GRAND PRIX
TIPO CORRIDA

DlFlCUi-DADE- *•*
GRAFICOS: *••

MUSICA/EFEITOS. •••
CLASSIFlCAQAO: * * *
Neste campeonato mundial de Formula

i L:ada Grande Premio tem limit© d© tem-

po especifico. Sao 1 2 GPs no total e ties

njyajs ae dftculdade, escolhidos por voce.
Dependendo do numero de pomos obtido,

voce entra no box para regular a sua "mA-
quina" podendo trocar ccrnponentes,

ZILLION II

TRANSFORMATION
TIPO: COMBATE AEREO

DIFICUJ.DADE: •••
GRAFICOS •••

MUSJCA'EFEiTOS; •••
CLASSIFlCAQAO * • •
Missac espaoal. E prectso safaar os amt-

gos presos em afgum lugar da fortaieza ini-

iruga. Mao deixe de se fortalecer com as
tres ' letnnhas' ' que de vez em quando apa-

recem na leia. A z soma sua pistofa laser
mais poderosa, a I vat restaurando suas vi-

das e a a proporaona maior protec§o

RAMBO III

TIPOAVENTURA
DIFiCULDADE •••

GRAFICOS: ••
|
MUSICA/EFEITOS:**
CLASSIFlCAQAO: * * *
Rambo— personagem vivido nocinema

|

pelo ator norte-americano Sylvester Statone

vai safvar o coconel Tralman, capturado
por soldados inirrcgos. £ precise ser rap'do

nogablhoe naoser atingido.Sao sete etapas,

|
passando por cavernas, montanhas, entre

outras feg>6es hostis. (Com Pisto la
)

*M£



QUARTA

GERACAO

Langado no Brasil

o primeirogame
de 16 bits

O som e tantastico. A imagem tern defi-

nicao e cores extraordinaYias, em pianos

que dao a nitida impressao de terceira di-

mensao seni o uso de qualquer tipo de
oculos especial. Os deiaihes. nas cenas de
movimenlacao. sSo quase perfeitos. Tudo
isso — e mars aigumas outras coisas —
sao caracteri'stjcas dos vdeogames de
quarta geracao. que ja chegaram ao Bra-

Slt-

Ate aqui, os "gamemanfacos*
"
brasttei-

ros tmham suas atencoes vottadas para os

videogames de terceira geracao . que pos-

suem 8 bits. Os de quarta geracao traba-

lham com o dobro de capacidade, ou se-

ja. 16 bits. Por isso. os seus recursos sao
muito maiores e mats atraentes No Bfa-

stl. eles chegaram com o nome de Mega
Drive, mesmo usado no Japao e ua Eu
ropa — rros Estados Unidos eles se cha-

mam Genesis — e foram lancados em no-

vembro.

Com este console, que ja pode ser en-

contrado nas lojas espeaalizadas e maga-
zines, a "gamemania" nacional d£ mais
um passo para se aproximar das mecas"
do videogame, como EUA e Japao, onde
a quinia geragao ja desembarcou. O Me-

ga Drive, do Sistema Sega, e produzido

pe^a Tec Toy e vem eqinpado com urn mi-

croprocessador Motorola 68 000 (o mes-

mo do Mcintosh e ao Amiga) e com o
processador 2-80 (do proprio Master

System e do MSX). Seus jogos. de ate o»-

to mega de memona (os do Master

System tern ate ouatro), sao capazes -de

reproduzir ate 512 cores, 32 das quais a-

mulianeamente.

Identico ao Genesis amencano (por la

a quarta geracao ja e conhecrda ha um
ano} e prafcamente o mesmo do merca-

do japones (onde ele existe ha dots anos),

o Mega Drive ja (em alguns adeptos no

Brasil ha aSgum tempo, pois diversas uni-

dades \& loram trazjdas do Exterior, Esses

ptoneiros da quarta geracdo foram gl

dos petas qualidades graftca e musical <tri-

Ihas sonoras e efeitos) muito superiores

aos da terceira geracao. Alem da perspec-

tiva tridimensional que olerece, o console

possui 10 canais de audio, sendo um de-

Adaptation fogos do Master System.

les s;ntetizao'or de voz — e aceita 'one de
c i.i vido para se ouvir o som em estereo (li-

gado a TV ete e reprbduzido como mono)

Adapi ado r

Como e um console com o oodro da ca

pacidade dos j& conhecidos no Bras<l. o

seu preco tarnbem e superior aos dos de-

s videogames. Em novembro, ele cus-

tava por vdta de Cr$ 70 mil. acompanha-

do de das joysticks Como opoonai ha um
adaptador, que serve para os jogos do
Master System, ao preco de Cr$ 15 mi! (no-

vembro),

A Tec Toy lanca no mercado 10 jogos

especfficos para o Mega Drive, custando

enrre Cr$ 7 mil e Crf 12 mi! (em novem-

bro) cada um. A previs^o e de que, ate

marco de 91 , outros cinco jogos estejam

a dispo&cao do consumidor Sao cartu-

chos de nfveis avangados, que exigem

muita habilidade do jogador.

Para serrtir essa evoluQao da terceira pa-

ra a quarta geracao. sd jogando Asd
rencas sao smensas. Mas os "gamemania-

cos" brasiteiros ainda estao distantes da
mais nova sensacac do setor: a quinta ge-

racSo. que lem no SNK Neo Geo japones

um de seus representantes. Esse fantasti-

co console de 1 6 bits recebe cartucho cie

are 330 mega e 4.096 cores (512 stmulta-

neas). £ ja\ comegam aparecer os conso-

les de 32 bits, sinalizando que os lirniles

dos videogames ainda estao longe de se-

rem a.cancados •
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ISISTEMA MEGA DRIVEl

MOONWALKER

TIPO:

AVENTURA

DIFlCULDADE *•••

GRAFICOS *••••

MUSICA / EFEITOS: •••••

CLASSIFJCAQAO: * * • • •

SUPER
MONACO GP

TIPO:

CORRIDA

DiFlCULDADE- •••

GRAFICOS •*•••

MUSICA S:
••••

CLASSiFlCACAQ. • • • •

Estejogo tern corno personagem principal agrandeestrela da
mosicaM icna$ Jackson. Aq u< . ate fazde tudo para satvar ascr<an-

casqueestaosoba miradotemvel Mr Big. Aotongodequatro
tases . Mchael Jackson dancaao som dasua propria trslhasonora

1
rxjnlapesaomesmo tempo. Parasurpreenderosmimigos

: Lla-ior, e*:i'>!«ufnlruquesurpresa:ernqualquarfase que vo-

ce estiver e tor descer as escadas, aperto botao A do joystick.

Michael" desfiza pelo commao rnafando os adversaries O pro-

prio Michael Jackson participqu da cnacao deste game.

Ponha capaces.e v»$a macacaoe entre na sua Ferrari (se

voce prefenr. sua McLaren ou Benetton) E prepare-se pa:a par-

hCiipar deste campeonato rnundiaf de Formula 1. Voce disputa

"pau a pau" com um amigo quern sera o vencedor Sao 12c

tos diterentes. cada pendente a um Grande Premia As
pistas tern ira'cado so e bom voc& observar

e mamorizar cada uma detas. Antes das provas, testes de veio-

ctdade e de pista. piloto" pode optar pela transmissao suio-

m£n>



GOLDEN AXE

TiPO:

AVENTURA

DJRCULDADE:*"
GRAFCOS ••••

MUSICA/EFEfTOS:«»»
CLASS1FICAQAO. • • •

Ja conhecido dos videomanj'acos desde os tempos do tope-

rama e tambem no jogo do Master System . este game reapare-

ce aqui com forca total . A mjssao e fesgatar o rete a prtncesa
, que

foram apfi&onados, pondo em nseo a paz no ptaneta Terra. Pa-

ra seleconar fases, quando aparecer a tela de setegSo de joga-

dares, seg.ure o bolao difecional nocanto inferioresquerdo e de-

poisapene 5>multaneamente o botao B e o boiao de mfco Um
jogo movimentado, com guerreiros, herofnasqueusamespadas,

5es magicase dragoes.

TRUXTOIM

TIPO:

AVENTURA

DIFICULDADE:"**
GRAFICOS. ••••

MUSICA/EFEITOS ••••

C^ASSJFICAgAO. • • • *

Voce e um piloto de combate que leva sua nave aos pontos

mais distantes do espaco, derrotando todo t po de -mmigos, con-

quistando armas e ganhando cada vez mais forca. Mase impor-

tanteeconomizer bombas para olina I do jogo Por isso, tente des-

truir os monstros m&orescom o mfnimo de bombas, Procure fr

car embaixo oele (ou deles, numa regiao central), aperte o boiao

B e o de imcio. ptovocando pause. Espere um tempinho (conle

ate quairo mais ou menos) e reaperte o botao de initio. Se voce

der sorte, pode ate matar o monstro com um s6.li ro,

>ft«£$Hi A

UH

RAMBO 111

TIPO:

AVENTURA

OSFJCLJLDADE. •••

GRAFICOS •••
MUSICA/EFEiTOS:*"
CLASSIFICAQAO: • • •

Maisuma peripetia de Sylvester Stallone, na pele de Rambo,
EJeJe iatarocaoitloqueloisequestrado.E precise pe-

netrar no terntoriainirrago. localizar e 'detonar" o arsenal dos se-

questradores Af Ramboatcancaa fortalezae pocte>nic>ar oca-

minhode volla Para destruir o pnmeiro helicdptero, pdf exernpto,

aperte e fique segurando o botao B do joystick. Isso 6 para car-

regar o medidor de energy Ouando o medidor estiver cheto. use

o botao d.'recional pararmrar o helicdptero e, ent&o, soltaobot^o

6. Este jogo tern vers5o Master System

ALTERED
BEAST

TIPO:

AVEN

03F3CULDADE: •••

GRAFICOS »•*•

MUSICA/EFEITOS. ••••

CLASSlFiCAtAO ••••

Uma ftsiorla de muita acao: umcenturiao romance ressusci-

tado par Zeus, o deus dos deuses na mirosogia grega, Aihenas,

filha de Zeus, foi sequestrada pelo pergoso Neft, O centuriao, pa-

ra sobreviver as cincofases do jogo, vaisetransformanaoemanr-

mal. conforme a siuacao. No inicio do jogo. para escoiher em
qua! das cnaturas {iobo, dragao, etc) voce quer que o heroi se

transforme, aperte os trss botoes do joystick, mantenha o drrecio-

nal no cantoes^ue^do inferior e pressone o de initio ao mesmo
tempo. Este jogo tambem tern versao Master System

fl »IOH.H HH««"
m



SISTEMA ATARI

RIVER RAID

CLASSIFICACAQ: *•••
O exefCfo irumigo tomou pascoes impor-

ts em urn no. Com urn poderoso caca
supersonico, voce fara urn emocionante
voo rasante para destrufr o arsenal adver-

sary, composto por ba/cos © helJc6pteros.

Miitb eMdado voce nao coders oolKAr com
ejes, ou perdera uma vjQa. A cada inimigo

abatido sao cornputados pontes, que se-

rao majores quanto mas dsfibi for abat£-tos

Durante o pereurso, murtos cuidados de-

verao ser tornados, Fique de oJho no com-
bustrvel se e*e acabar , voce tamtoem

j

de uma vida. Nao esqueca de passar nos
I js para reabastecer E e justamente

nos postos Que esta a unica dica do jogo.

Eles sao com postos de var^os biocos em-
piihados, que devem ser percomdos. An-

tes cte percorrer o ultimo bloco. atre. o pos-

to se destrii ra, mas voce ja tera reabasle-

c*do e ganhara pontes Tome cuidadc tarn-

bem com os cacas m:migos que c intercep-

tarao de surpresa, cmzando a te'a- Abate-

.•-loem 'sigmf'ca mais pontes.

HOT

11

• .',

/ x

ENDURO
CLASSIFfCAQAO: •• • •

Voce dev© pilolar urn potente monopos-
to em urn endure de 5 dias. Habilidade e
resistencia sao mrispensaveis. pois voce

.:-.' .3 atrasado e devera uit/apas-

sar um numero mi'nimo de carros para
prosseguif no dia segwnte E, § ciaro. a
emocao vai crescendo dia-a-dta, pois o nu-

mero de Garros a uitrapassar em cada um
dates sempre vai aumentando.

Durante o percurso,. rnurtas driicufdades

aparecerao; logo pete manha, ha um tre-

cho na neve, onde dingir o carro 6 qisase

impossfvei dewdo as derrapagens. Vem o
entardecer, o sot se poe ea tela vat se tor-

nando escura. esta anoitecendo, e sua .

jade dimpnui. Mas o piof amda esta por

M\ areblna Muiio cuioado, potsavuv:;.

dade 6 quase nuta. A seguir, amanhece
oce uttfapassou o numero mrmmo de

earros, o desaf-o recomaca, desta vez mais

['iaaMo !*• I

aur/iJ.1
• Wl

* I , , -far J



ALUGA-i
later

Afao
Competffao
Aventura

$ A CATVqm z sualocadora,

A grange novidade no mercado nactooal

oartuchosde3*
gerac

Sa»ba tudo soore e ste do
mercado. Ligue ja* para o
DISK-GAME CATV,
PASX (Oil) 229-5877.

Grande variedade do cartuchos:
- Nintendo - Sega
- Nacionafs e impprtados
Adaptadores

• Fontes para 3" Gefa^ao (Master e Phantoo)
- Video Games 3* Cieracao (varios modelos).

mssosm

R. Sta. Efigenia, 44 - CEP 01207 - Sao Paulo - SP - PABX: (01 1) 229-5877 - FAX: (Oil) 223-7075



SISTEMA ATAR

PITFALL

CUSSIFICAQAO. * * •

Neste jogo, voc§ deve enconirar o camt-
nho em um iab*nnto rara acba? urn tesou
ro perdJdo. Mas as'dili&jidaoes naoserao
poucas pantanos :nfestados de jacares, co-

bras, escorpioes e outros anuriais nao rnais

simpaticos estarSo sernpre a postos para
^mpedi-fo

Tiff |w\

FUTEBOL

CLASSIFICACAO: **
Uma aorrada parftda de futebo* sera os*

putada conira o computador ou contra um
amigo. E, durante os 45 minutes, sua ha

tde para dnbiar o adversano. roubar

uma bota ou se livrar de um "su'oco" na
area sera decissva em campo

-t*y-

ATLANTIS

CLASSIFICAQAO •*
As temwets naves Gorgon ataeam. terv

tando destruir sete mstatagoes vrtais da a-

dade de Atlantis Mur;dodedoiscanhoes,
voce deve rapeftr o ataque, aceriando os
in mgos e impedmdo a conquista de suas
fw&coes Vale a hafcHltdade e a pontana.

SEAQUEST
CLASSIFICAQAO * •

A bardo de um submarine, voce deve
salva; homens ra que estao em perigo. A
rrussSo. porem. 6 amscada submarines <ni-

migos tentarao destruMo Evife tarnbem os
tubaroes, e nao se esqueca de subir a su-

perfcie para removar seu estoque de ar.

«-*«<*

.-*****

**'

•HI

MEGAMANIA
CLASSfRCACAO: •

Pesadelo ou n&o, o fato e que vcc§ sera

aiacado peios mas estranhos objetos vin-

dos do espaco: an£is
f hamburgue;,

s, ter-

ras a vapor, pneus, joaninhas eate gravatas-

borboteta Para defender-se, voce tern urn

cannae que se move na parte inferior da te-

la, e deve acenar os nvasores

.#

t *>»>
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QUESTOES TECNICAS
r7*7

* /

NINTENDO EM

PRETO E BRANCO

Cop soles Nintendo trazidos

tfo Exterior (quando n3o desti-

nados ao mercado brasileifo)

Sparseem am preto e branco na

TV inos EUA o sistema de TV
i NTSC eno Brasil e PAL-M)

probfema pode ser resolvido

recorrendo-se a um aparelho

para transcodificacSo, o mas-
mo usado para videocassete Ai

a imagem aparecera em cores.

COM ADAPTADQR,

FITAAOCONTRARIO.

uso de adaptadores, seja

do Nintendo japones para o

americano ou vice-versa, sem-
pre necessita de atenq^o: a h-

ta deve ser colocada ao contra-

no, com a frente do cartueho

voltada para a parte traseira do

SAfOASWRA
VfOEO E AUDIO

Master System, o Bit

System e o Phantom System
tgm saWas para audio e video

que podem ser ligadas a TV (se

ela fcver esie recursot dispen

sando a entrada pela antena, o

que melbora som e imagem, SO
que os aparelhos nSo vem com
os cabos. Basta ir a uma loja es-

peciaiizada em eletioniea. com-
prar um cabo "RCA" e fazer a

ligacSo. cabo da audio n5o
precisa necessariamente ser Ji-

gado a TV, mas pode tgmbem
ser conectado a qualquer apa-

reiho de audio aproveitando-se

melhor o som do jogo

COMPATIBILIDADE:

ENTENOA

ESIA QUESTAO.

A compaubtlidade, para os

"gamemantecos", sempre e

um assunto radical Isto por-

que, de nenhurna marteira, um
sistema e compativel com ou-

tro. Ou seja, jogos Sega / Mas-
ter nSo servirSo jamais em con-

soles Nintendo, e vice-versa.

EnHe um mesmo sistema,

contudo, padrCes diferentes

podem ser eompatfveis. sis-

tema Nintendo e um que pos*

sui dois padrdes. o americano

e o japonls. Com o uso de

adaptadores especiais, o pro-

blems de compatibilidade entre

os dors padroes Nintendo esta

resolvido A Dynavision fabnea

os adaptadores A-60 (do ame-
ricano para o japones} e J-72
(do japones para o americano)

recem-lancado console

Mega Drive, de quarta geragSo

(16 bits*, utilize, como o Mas-
ter System, tecnologia Sega.
Por isso, pode usar tambem os
cartuchos deste console.

adaptador acompanha o apare-

Iho. Entrelanto. cartuchos Me-
ga Drive n3o poder^o ser utili-

zados no Master System, pois

seu microprocessador e de ape-

nas 8 bits. A Nintendo tamb^m
j£ lancou seu console de 16

bits, o Super Famicom (Family

Computer), mas, nesie caso,

n3o ha" compatibilidade com
nenhum outro sistema de 16

bits e nem com o pr6pno Nin-

tendo de 8 bits.

AQUI, A SOLUOAO

PARA PEQUENOS
PROBIEMAS.

Ha pequenos problemas que
is vezes aparecem, mas nSo

&§o nada complicados Outir$s

vezes, por desatenca'o ou es-

quecimento. procedimentos

Stmpies deixam de ser tornados

na hora de operar o videogame.

Veja aqui o que fazer:

1 ) Se a imagem do jogo nSo
apareee, embora a tela esteja

acesa, vedfiquer: se o adaptador

ACrDC esti ligado aa tomada,
ajustado na voltagem correta

ou i«gado a tomada do conso-

le; se o console e a antena es-

tSo corretamente ligados a cha-

ve Computer/TV Ise utilizada) e

se esta chave esta ligada ao te-

levisor; se o cartueho esta co
loeado oorretamente no conso-

le {expenmeme pressionar a te-

cia Reset ou ligar e desligar a te-

cla Power); se a chave Channel

3/4 do console e do seletor de
canais de TV estio smtonizadas

no canal correto,

2) Se a imagem esta
1

boa rnas

o som se mostra distorcido ou
com zumbido, e bom fazer as

seguimes checagens; se a irv

terferencia for do canal 3, co-

loque a chave Channel 3/4 do
console no canal 4, lazendo o

mesmo em relaeSo ao seletor

de canais da TV, experiments

desligar o f io da antena da cha-

ve Computer/TV (se isto resoi-

ver o problema, sera" precise

Jiga'-lo novamentB para assistir

TV); veja se voce nSo hgou ao
mesmo tempo a chave Compu-
ter/TV e os cabos de a"udio e

video.

3) Se a imagem do jogo apa-

rece, mas sem nibdez, sem cor

ou com chuvisco, conftra: se o

console e a antena estSo bem
ligados a chave Computer/TV e

se a chave esta ligada a TV; se

os controles de s>ntonia ftna e

constrate da T V esta"o desajus-

tados (ajuste-osl, se a sua TV

tern controle AFC ou ATT

desl^ue-o e use ajuste tino pa-

ra obter melhor imagem Ise a

cor desaparecer, Hgue nova-

mente o AFT)

,

41 Se a imagem pisca ou es-

ta
-

distorcida, ©Kperimante aper-

tar a tecla Reset. Se isso n5o

der resultado, desligue a tecla

Power do console, retire o car-

tueho e coioque-o novamente.

Ligue a tecla Power e press io-

ne a tecla Reset

5) Se a imagem aparece

"'cortada" na tela do televisor,

o conuole de largura e'ou altu-

ra do televisor deverS ser regu-

lado por um tecmco compe-
tente.
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controls e fundamental para bons resukados

em qualquer jogo, Acostume-se a ele em primetro

lugar e faca seus dedos "decorarem" todos OS co-

mandos, assim poder3 prestar atenpiio apenas na

tela.

Ao explorer um novo jogo na*o se preocupe, da
inicio, em chegar ao final do jogo. Cada cena de-

vo ser totalmente explorada para se descobrr to

ados e s6 depots »r a cena, o.u fase,

seguinte.

Certos inimigos, ou obstdcutos, so podem ser

venoidos usando-se tecnicas especiais. Se o ma-
rm,ii nlo indies-las, vi tentando de ludo ate

:.-snobnr.

-

ragens p las e,xplorando

as possibilidades do control©. Pode ser uma se-

quence qualquer (como frente, tras, esquerda, di-

reita, A, B, Start, por exemplol e vale tantar va>ias

delas quandoe.rvLr

a o tftulo do jo'Gfo, ou mesmq no

meio, pretsndendo conseguir "continue'' (quan-

do nSo bouver esta opc^oi Nao custa teniar

Qs inimigos sempre atacam da mesma ft

ou com algumas vanactfes. Procure memorize -las

inpo prdcurando passagens se-

'•>s e vidas escondidas. Eles podem es-

Bfm qualquer lugar,

NSo se i
- um [ogo parecer

chato no inicio. Experimente-o ma is longamente,

ele pode reservar boas surpresas,

Jogos em duplas podem ser nui i to emoc ionan-

tes. Mas e prec <o entream-

bos para aproveitar melhor o jogo

Fique sempre.atento as indicates na tela so-

bre pontos, vidas ou objetos rec.oihidos, entre ou-

tras indicates possiveis. Qualquer indicacao na

; sempre tern alguma utilidade Descubfa-a.

Seja perseverance. Para se tornar um-campeSo
tenha a paciencia de um guerreiro ninja, a forca

de um Robocop e a esperteza de um MaVio Bros.
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Oa-ynicoe Joysticks
Ob Compoti^ao. Formats

artalfimjico, aclGnamenio suave garantlndo
jogadas prcrtongadas, boldes pais riisparos de

'csp«BtariSpida, GGlftQao fruiiciodejoso
aorpewados aa Joystick (utiiizaefoasamenm
••fnocteios compativeta'-cttrn-to'ntehciQ'}

Majsd© 200 irtutos pa* a sua div&i &ao. Jogooqtie
vao de 1 $£ K a 4 mtges- AJts-resakifaQ d«rlelii.

-Vinos |(iu<os a dSsposi^ae para Pistil iaaet.

O Dyntvlsioii II.e o mais

complete videogame de

ultima ger a$ao

Com Joysticks de Competfgao

Pi stola Laser (opcl onaf)

,

novo painef com
factlidades de operaoao o

Dyrtavlsion It e o unico

videogame que tern

sHenc iamento de tela

na troca de cartuchos

.

Dynavision H: grandes

desafios para grandes

jogadores,

T ECN 0L0Q iA S/A
A FRENTE DA SUA IMAGJNAqAO

P6s*>ibiUtam o uso detedrra as cartuchos
Nintendo • dopadrio omeficafw e japones

Attorsanaeftfo suave e pontatiacedeEra. Co*n a Pistole
Laser Dynacom voce podora usar todo s*u fefiejcoe.

na veJoCfdade da Jui, veneer** cteRsfi a& do i^go ,
.



i Dimensdo e pioneira
na locacdo de videpgames no
Brasil. Desde o inicid'. criou todas
as condicoes para a divulgacao
do Megadrive no mercado e }d

no ano passado seus socios
alugavam diversos cartuchos
para esse incrivel equipamento.

Hoje a Dimensao tem ma is

de 60 titulos exclusivos para o
Megadrive em todas as suas lojas

e gostaria de parabenizar a
TEC-TOY pela iniciafiva ousada
de fancar o aparelho no pais.
Alem de jogos e aparelhos do
sistema Megadrive, a Dimensdo
possui uma infinidade de jogos
para Phantom, Master System,
Game Boy e quaiquer outro
videogame, em todos os formatos.

GAMES
Seu pessoal de atendimento

e altamente gabantado,
conhecendo os minimos detalhes
de todos os jogos — inclusive as
dicas!

Alem dos games, a
Dimensao tem a maior variedade
de acessorios para locacdo e
venda, oferecendo aindd
assistencia tecnica especializada
para quaiquer videogame.
inclusive Amiga e todas as
configuraeoes de MSX e PC-XT/AT.

LOJA 1; Tatuape - Ruo Santo Virginia, 107 - Tels 217.7161 -296 4928
LOJA 2; V. Mariana - Rua Afonso Celso. 771 - Tels: 884.8151 884-8152
LOJA 3: Centra - Rua Xayier de Toledo. 210 23 - Tels. 36-3226 - 34.8391

LOJA 4: Santana
Rio de Janeiro
Porto Alegre:

Breve uma perto de voce!

Dtmensao a pnmeira e moior locadota de gomes do Bfasil


